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4. számú 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében  2018. március 08. napon 
19.45. órakor megtartott soron kívüli Képviselő-testületi ülésen. 

 

Jelen vannak:    Hegedűs Ferenc    polgármester 

    Mezőfi Zoltán    alpolgármester 

    Jávorka János    képviselő 

    Kotroczó Balázs    képviselő 

    Dr. Katona Ernő    képviselő 

    Varga Dávid Géza    képviselő 

    Dr. Varga Tibor    jegyző 

    Fodor Rita Mária    jegyző általános helyettese 

    Varga Nándorné    intézményvezető helyettes 

    Bulejka András  PVB tag 

    Girasek Károly    PVB tag 

    Busainé Terman Viktória   jegyzőkönyvvezető 

 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Mindenek előtt 
szeretném köszönteni a hölgyeket a Nőnap alkalmából. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 megjelent taggal határozatképes.  
Felkérem Dr. Katona Ernő és Varga Dávid Géza képviselő társamat a jegyzőkönyv 
hitelesítésre. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket.  
A kiadott napirendekhez képest van-e valakinek indítványa?  
Én szeretném javasolni, hogy a Partnerségi megállapodást gondoljuk meg. Holnap felhívnak 
engem a Szabó Sándorék, hogy mi az akadálya, akkor mit mondjak? 
 
Bulejka András  PVB tag: Miért mi van ebben? Semmi. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Semmi, de nincs elköteleződés.  
 
Bulejka András  PVB tag: 2017. októberétől most ez rendkívüli ülésen fontos? Rendes 
ülésen, előkészítve jöjjön.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A napirendet a PVB nem tárgyalta, ezért a Testületnek sincs 
hatásköre ezt tárgyalni. Tehát ezt levesszük a napirendről. 
Aki egyetért azzal, a 9. napirendi pontnak legyen felvéve a szóbeli előterjesztés, kérem 
szavazzon.  
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal egyetért a szóbeli 
előterjesztés felvételével a napirendek közé.  
Valaki másnak van még indítványa valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a 
kiadott napirendek elfogadásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat, 
és az alábbiak szerint tárgyalja azokat: 
 

1.) A 2017. évi költségvetés módosítása 
                                               Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

2.) A 2018. évi költségvetés módosítása 
                                               Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

3.) 2018. évi hulladákszállítás lakossági támogatás ára 
Megállapodás jóváhagyása 

                                               Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

4.) A 356/61 helyrajzi számú ingatlan m űvelési ágának 
módosítása 

                                               Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

5.) Adatmeg őrzéssel kapcsolatos szerz ődések 
jóváhagyása 

                                              Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  

6.) Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése II 
                                                        Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

7.) Együttm űködési megállapodás módosítása az V.     
                                   Kulturális Közfo glalkoztatási program keretében a     
                                   Városi M űvelődési Központ és a  NMI      között 

                                                        Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
  

8.) Közfoglalkoztatási hatósági szerz ődés költségeinek                    
jóváhagyása  

                                               Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

 

 

                                     1.)  A 2017. évi költségvetés módosítása 
                                                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Parancsolj, János! 
 
Jávorka János  PVB elnökhelyettes: Köszönöm szépen. A Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Az előterjesztésben is le van írva, hogy 
technikai átvezetésekre van szükség. A PVB 5 igen és 1 tartózkodás szavazati aránnyal 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzon, aki a rendelet tervezet elfogadásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal 
nem fogadta el a rendelet-tervezetet.                                                                                                                  
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2.)  A 2018. évi költségvetés módosítása 
                                                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

Jávorka János  PVB elnökhelyettes: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 5 igen és 1 
tartózkodás szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a Képviselő-
testület számára. 6.397.000 Ft-tal kell megemelni a költségvetés összegét, mert ennyi pénzt 
kaptunk a családsegítő és a gyermekétkeztetés javára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzon, aki a rendelet tervezet elfogadásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal 
nem fogadta el a rendelet-tervezetet.                                                                                                                  

 

3.) 2018. évi hulladákszállítás lakossági támogatás ára   
     Megállapodás jóváhagyása 

      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

Jávorka János  PVB elnökhelyettes: A Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot.  
Érkezett egy megállapodás-tervezet a Nemzeti Hulladékkezelő Vállalattól. Ebben egy 
módosításra került sor.  
A Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás szavazati arányban elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 4 igen és 2 nem szavazati aránnyal 
az alábbi határozatot hozta: 
 
51/2018.(III.08.) KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2018. évi hulladékszállítás 
lakosági támogatására Megállapodás 
jóváhagyása tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét 
képező Megállapodást jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
A 2018. évi hulladékszállítás lakossági 
támogatásának fedezete a 2018. évi 
költségvetésben 
biztosított. 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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M E G Á L L A P O D Á S 

 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (adószám:15735492-2-12, 2651 Rétság, 
Rákóczi út 20., képviseletében Hegedűs Ferenc polgármester), továbbiakban: Önkormányzat,  

másrészről NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 103., Cégjegyzékszám: 01-10-048725; adószám: 
25456790-2-44; képviseletében Hajnal Zsolt András vezérigazgató-helyettes és Kiss Ádám számlázási 
és kintlévőségkezelési önálló iroda vezető) továbbiakban: Koordináló szerv,  

együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

Preambulum 

Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat saját hatáskörben biztosít támogatást a 
lakosoktól átvállalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal összefüggésben, a Koordináló szervvel 
együttműködve, meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alapján, különös 
figyelemmel a mindenkor hatályos szakterületi jogszabályi előírásokra. 

1. Az Önkormányzat önkéntes önkormányzati támogatást biztosít 2018. január 1-től 2018. 
december 31-ig terjedő időtartam vonatkozásában Rétság Város érintett ingatlanhasználói 
számára negyedévente 3.750 Ft/háztartás (15.000 Ft/háztartás/év) összegben, mely 
önkormányzati támogatás 2018. évben 1027 háztartás tekintetében bruttó 15.405.000,- Ft/év. A 
támogatás fedezetét a helyi önkormányzati költségvetési rendelet biztosítja.  

  

2. Az egy ingatlanhasználóra eső önkormányzati támogatás összege az érintett lakosok részére a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról kiállított számlán a negyedéves támogatási összeg 
közlésével kerül feltüntetésre.  

 

3. Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó díjtámogatás 
biztosítása alapján a díj önkormányzati támogatással érintett összegét a Koordináló szerv számára 
köteles megtéríteni, mely önkormányzati támogatás félévente kerül rendezésre, banki átutalással, a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett. 
 
 
4. A felek együttműködnek annak érdekében, hogy az érintett ingatlanhasználók határidőre 
teljesítsék fizetési kötelezettségüket. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a díjtámogatással 
érintett ingatlanhasználókról a Koordináló szerv félévente adatszolgáltatást kér a hulladákgazdálkodási 
közszolgáltatást végző Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit. Kft-től és a második féléves önkormányzati 
támogatás összege az előző félévben bekövetkezett időközbeni változásokat is figyelembe véve - a 
frissített kimutatásban szereplő háztartások száma alapján kerül megfizetésre. Az Önkormányzat 
együttműködik abban, hogy a közszolgáltató az e pont szerinti adatszolgáltatását – a 3. pont szerinti 
pénzügyi rendezés érdekében – időben és megfelelően tudja teljesíteni a Koordináló szerv felé. 
Amennyiben a közszolgáltató nem működik közre a jelen pont szerinti adatszolgáltatás teljesítése 
során, akkor az Önkormányzat vállalja, hogy a 3. pont szerinti pénzügyi rendezés érdekében az ahhoz 
szükséges adatokat haladéktalanul átadja a Koordináló szervnek.  
 
5. Jelen megállapodás 2018. december 31-én hatályát veszíti. 
 
Rétság, 2018……….     Budapest, 2018………………….. 
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……………………………………… 

Rétság Város 
Önkormányzata 

Hegedűs Ferenc 

polgármester 

 

……………………………………… 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zártkörűen  

Működő Részvénytársaság  

Hajnal Zsolt András vezérigazgató-helyettes és Kiss Ádám számlázási és 
kintlévőségkezelési önálló iroda vezető  

 

 

4.) A 356/61 helyrajzi számú ingatlan m űvelési ágának  
     módosítása 

                                                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

Jávorka János  PVB elnökhelyettes: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
megtárgyalta ezt a napirendet. Gyakorlatilag a tanuszoda javára átadott terület minősítéséről 
szól ez az előterjesztés. A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület számára a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 4 igen és 2 nem szavazati aránnyal 
az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2018.(III.08.) KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 356/61 hrsz-ú terület 
átminősítéséről készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület a 356/61 helyrajzi számú 
ingatlant kivett közterület művelési ágból kivett 
beépítetlen terület művelési ágba sorolja. 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
5.) Adatmeg őrzéssel kapcsolatos szerz ődések  

   jóváhagyása 
                                               Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  

 

Jávorka János  PVB elnökhelyettes: Az előterjesztés azt tartalmazza, ami már korábban is 
napirendre került.  
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A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 
a határozati javaslatot.  
 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 6 egyöntet ű igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
53/2018.(III.08.) KT határozat: 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az adatmegőrzéssel kapcsolatos 
szerződések jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 

A Képviselő-testület a határozat mellékeltét 
képező 

• az E-Szoftverfejlesztő Kft. a kataszteri 
nyilvántartás adatmegőrzésére vonatkozó 
szerződését és  

• az E-Szoft Team Kft. EPER integrált 
rendszerben a 2017. évi évzárásra és 
adatmegőrzésre vonatkozó szerződését 
jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga 
Tibor jegyzőt az adatmegőrzésre 
vonatkozó szerződések aláírására. 

 
Az adatmegőrzések pénzügyi fedezete a 2018. 
évi költségvetésben biztosított. 

 
Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  

 

6.)  Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése II 
                                                      Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
Jávorka János  PVB elnökhelyettes: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
megtárgyalta ezt az előterjesztést is. Egy módosító javaslat érkezett, ez belekerült a 
határozati javaslatba.. Az így módosított határozati javaslat elfogadását 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a Bizottság a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 6 egyöntet ű igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
54/2018.(III.08.) KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a párhuzamos foglalkoztatás 
engedélyezéséről készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület a Rétsági Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportjánál 
2018. március 1. naptól 2018. április 30. napig 
1.500 Ft/óra díjazás ellenében, maximum 300 
munkaórára a teljesített munkaórák 
figyelembevételével engedélyezi a párhuzamos 
foglalkoztatást. 

A párhuzamos foglalkoztatás fedezetét a 2018. 
évi költségvetés módosításakor ütemezni kell. 

Határidő: 2018. március 12. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 

7.)  Együttm űködési megállapodás módosítása az V. 
      Kulturális Közfoglalkoztatási program keretéb en a   
      Városi M űvelődési Központ és a NMI  között 

                                                           Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
Jávorka János  PVB elnökhelyettes: A PVB tárgyalta a napirendet, és a C határozati javaslat 
elfogadását javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testület számára 6 egyöntetű igen 
szavazattal. 
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Tárgyaltunk már ilyen napirendi pontot? 
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Igen, tavaly volt már ilyen. Julika fog egy 
megállapodást aláírni.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Csak mert bele van írva, hogy változatlanul maradnak 
bizonyos pontok, de mik? Akkor minek kell szavazni? 
 
Dr. Varga Tibor  jegyző: Teljesen rendben van ez az előterjesztés, csak be szeretnék 
számolni arról, hogy volt egy kulturális partnerségi együttműködés.  5 község hívott fel 
bennünket, hogy szálljunk be. Ez az 5 község jelentős összeget nyert kulturális pályázatban 
ilyen jellegű foglalkoztatásra, nem ilyen rövid idejűre, hanem 2 évesre. Be kellett volna 
szállnunk, de én ennek is örülök.  
 
Jávorka János  PVB elnökhelyettes: Ezt én nem olvastam sehol. 
 
Dr. Varga Tibor  jegyző: Testület előtt volt.  
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Jávorka János  PVB elnökhelyettes: Csak egy általános szöveg volt, a részletek nem. 
 
Dr. Varga Tibor  jegyző: Csak azért jeleztem, mert az mindig az orrunk alá van dörgölve, 
hogy miktől esett el Rétság a Polgármester miatt. Ez fordítva is igaz. Az a lényege a 
mondanivalómnak, hogy nem kell ilyeneket egymás orra alá dörgölni, mert ilyenek 
előfordulnak. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 6 egyöntet ű igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
55/2018.(III.08.) KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár által megkötendő, Kulturális 
Közfoglalkoztatási Programban való részvételre 
vonatkozó   előterjesztést.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Varga 
Nándornét, hogy a NMI. Művelődési Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft-vel, - 1 fő kulturális 
közfoglalkoztatott, 2018. március 1. - június 30. 
közötti foglalkoztatására vonatkozó - a határozat 
mellékletét képező megállapodás módosítást 
aláírja.  

Határidő: 2018. március 9. 

Felelős: Varga Nándorné intézményvezető 
helyettes  

 

8.)  Közfoglalkoztatási hatósági szerz ődés    
      költségeinek jóváhagyása  

                                               Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

 

Jávorka János  PVB elnökhelyettes: A szóbeli előterjesztés a közfoglakoztatásról szól. 
Ennek vannak költségvonzatai, amit a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni a program 
folytatásának biztosításához.  
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                               4/2018. (03.08.) számú jegyzőkönyv 

9 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 6 egyöntet ű igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
56/2018.(III.08.) KT határozat: 
 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Közfoglalkoztatás hatósági 
szerződés költségeinek jóváhagyása tárgyában 
készült előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 
2018.03.01.-től 2018.06.30-ig megkötött 
szerződés alapján a közmunkaprogram kiemelt 
előirányzatát az alábbiak szerint kerüljenek 
módosításra: 
 

                                                                      Bér: 6.522.400 Ft 
Járulék: 635.920 Ft 
Közvetlen és anyagköltség: 1.062.561 Ft 

 
Az előirányzatok átvezetése a 2018. évi 
költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Több napirendi pont nincs, az ülést 20.06 órakor bezárom. 
Mindenkinek köszönöm a munkát! Jó éjszakát! 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                           Dr. Varga Tibor 
                     polgármester                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 
 

Dr. Katona Ern ő                                                                 Varga Dávid Géza 
jegyzőkönyv hitelesítő                                                        jegyzőkönyv hitelesítő 
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