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16. számú 
 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2018. szeptember 28. napon 
16.00 órakor megtartott Képviselő-testületi soron következő ülésen. 
 
Jelen vannak:  
Hegedűs Ferenc polgármester 
Mezőfi Zoltán alpolgármester 
Jávorka János képviselő 
Kotroczó Balázs képviselő 
Dr. Szájbely Ernő képviselő 
Dr. Varga Tibor jegyző 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
Varga Nándorné intézményvezető helyettes 
Girasek Károly bizottsági tag 
Majnik Tamás RTV munkatárs 
Busainé Terman Viktória jegyzőkönyvvezető 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelenteket és a 
televíziónézőket is. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület megjelent 5 fővel határozatképes. 
Dr. Katona Ernő képviselőről nem tudunk semmit, Varga Dávid Géza képviselő igazoltan 
hiányzik. 
Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem Jávorka János és Dr. Szájbely Ernő képviselő társaimat. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket. 
A kiadott napirendhez képest van-e valakinek napirendi javaslata? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a kiadott napirend elfogadásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a napirendet, 
és a következő sorrendben tárgyalja azt: 
 
 

1) Belső ellenőri tevékenységre érkezett pályázatok elbírálása 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
2) Rétság, Mindszenty emlékmű körüli környezet rendezési munkáira érkezett 

árajánlatok elbírálása 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

3) Köztemető rendezésre érkezett ajánlatok elbírálása 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
4) Gördülő fejlesztési terv elfogadása 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
5) Bőrdaganatok szűrésének biztosítása  
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      Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 

6) Kötelező feladat ellátására irányuló létszámbővítés engedélyezése 
      Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 

 
7) Szerződéskötés jóváhagyása: Pesti Művész Színház – Egy csók és más semmi 
      Előterjesztő: Varga Nándorné 

 
8) Szerződéskötés jóváhagyása: Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
      Előterjesztő: Varga Nándorné 

 
9) Szerződéskötés jóváhagyása: RebekArt Produkció (’56-os emlékműsor) 
      Előterjesztő: Varga Nándorné 

 
10) Szüreti rendezvénnyel kapcsolatos szerződéskötések jóváhagyása 
      Előterjesztő: Varga Nándorné 

 
11) Kalmár Erzsébet kérelme 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
12) Rétsági Polgárőr Egyesület kérelme 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
13) Vízelvezetés megoldása 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

14) Tájékoztató közlekedési táblák cseréjéről 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

15) TKM döntések 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

16) Rétsági Általános Iskola intézményvezetőjének kérelme 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

17) Tulajdonosi hozzájárulás vízjogi engedélyhez 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

18) Feladatellátási szerződés I. számú módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 

 
19) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

20) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról 

      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

21) Egyebek 
 
 
 
 

1.) Belső ellenőri tevékenységre érkezett pályázatok elbírálása 
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      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr!                         
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Köszönöm szépen!  
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság szeptember 25-én tartotta ülését, ahol 6 
jelenlévő bizottsági taggal végig határozatképes volt.  
Mint ismeretes, a Képviselő-testület pályázatot írt ki belső ellenőri tevékenységre. A 
pályázatok beérkezésének határideje szeptember 10-e volt. Összesen három pályázat 
érkezett, és a pályázatokat tartalmazó borítékok a PVB ülésen lettek felbontva. Ocsenásné 
Szikora Andrea Vácról, Revision Soft Kft. Nyíregyházáról és Danubius Expert Audit Kft 
szintén Vácról nyújtott be pályázatot. Ocsenásné Szikora Andrea pályázata meglehetősen 
hiányos volt, csak önéletrajzot és végzettséget igazoló másolatokat tartalmazott. Szerződés 
nem volt, és ár sem volt megjelölve. A Revision Soft Kft Nyíregyházáról nyolc vizsgálatot 
vállalt volna egy évben, és 250.000 Ft + áfa költségért. A harmadik pályázó, a Danubius 
Expert Audit Kft 125.000 Ft + áfa havi összegért vállalja a munkát, 53 betervezett revizori 
nappal. 
A Bizottságnak egyöntetűen az volt a véleménye, hogy a 3. ajánlat a legjobb, és ezt javasolja 
elfogadni a Képviselő-testület számára 6 egyöntetű igen szavazattal.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban annyi hangzott el, hogy egyértelmű, hogy belső 
ellenőr kell, az ár elfogadható. Ha valami miatt nem felelnek meg, akkor a szerződés 
bontható. Több önkormányzatnak is dolgoznak, több szakemberük van, úgyhogy minden 
szakmai területet felölel ez a vállalkozás.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
  

  
179/2018.(IX.28.) Kt. határozat: 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a belső ellenőri tevékenységre érkezett pályázatok elbírálásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázatot érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület a benyújtott pályázatok elbírálását 
követően a Danubius Expert Audit Kft. ajánlatát fogadja el.  
 
A határozat mellékletét képező Megbízási szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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2.) Rétság, Mindszenty emlékmű körüli környezet rendezési munkáira érkezett 
árajánlatok elbírálása 

      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Mindszenty 
emlékmű környezetét rendbe szeretné hozni, ezért egy pályázatot írt ki az önkormányzat a 
környezetrendezési munkák elvégzésére. A beérkezési határidő szeptember 17-e volt. 
Három megszólított vállalkozás pályázata érkezett. Az ezeket tartalmazó borítékok a PVB 
ülésen lettek felbontva.  A Pályázók: Né&Pa Kft Vámosmikoláról, Váci Útépítő Kft Vácról és 
SIIV7 Kft Ipolytölgyesről. A vállalkozások ajánlatukban több árajánlatot is adtak különböző 
műszaki megoldásokkal, illetve az opciókkal kiegészítve. Végülis az általunk preferált 
árajánlatok a Né&Pa Kft-től 5.117.188 Ft, a Váci Útépítő Kft-től 4.081.126 Ft és a SIIV7 Kft-
től 4.572.038 Ft volt. Mindenki egyetértett azzal, hogy a legjobb ajánlatot a Váci Útépítő Kft 
tette, de szerződés-tervezetet egyik cég sem küldött. A Bizottság a Váci Útépítő Kft. ajánlatát 
fogadta el azzal a feltétellel, hogy a testületi ülés előtt kell tartani egy soron kívüli bizottsági 
ülést, ahol át kell nézni az addigra bekért szerződés-tervezetet. Ez megtörtént, a testületi 
ülés előtt tartottunk egy bizottsági ülést, ezen átnéztük a két beérkezett szerződés-
tervezetet. A Né&Pa Kft a szerződés-tervezetében a munkálat elvégzésének a határidejét 
2018. december 14-re tette, a Váci Útépítő Kft október 22-ét jelölte meg a munkálatok 
befejezésére. Ez a cég az elvégzett munkára 3 év garanciát vállalt. A soron kívüli bizottsági 
ülésen 5 jelenlévővel határozatképesek voltunk, és 5 igen szavazattal a Váci Útépítő Kft 
ajánlatát javasoljuk elfogadni a Képviselő-testület számára.   
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek?  
Annyit megjegyzek, hogy tudjuk, hogy Kovács Miklós mérnök úr jó terveket készít, de annak 
ellenére, hogy örülök annak, hogy az emlékmű környezete rendbe lesz téve, azt nem tudom 
megérteni, hogy miért nem próbálunk azon az áron szerződést kötni, amit a mérnök a 
költségvetésében kiszámolt.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Egy tervezői költségvetést soha nem az élet diktálja. Miklósék 
letesznek valamit az asztalra, de az, hogy egy vállalkozó azt mennyiért csinálja meg, az más 
dolog. Azt gondolom, hogy árban is jó ez az ajánlat. Erre a cégre lehet számítani. Nem 
kellene ezt kidobott pénznek tekinteni, lényeg, hogy szépen meg legyen csinálva az 
emlékmű környezete.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Nekem sem tetszett, hogy az ajánlat több, mint a tervezői 
költségvetés. Az élet hol alatta, hol felette ír. Ezt te is tudod.  
 
Jávorka János képviselő: Ez úgy működik, hogy az önkormányzat megadja a feladatot a 
tervezőnek, ő elkészítette a terveket és a tervezői költségvetést. Csinál egy árazatlan 
költségvetést is, amit az önkormányzat kiküld a különböző vállalkozók részére. A vállalkozók 
erre tesznek ajánlatot.  
Bízunk benne, hogy időben elkészül a munka.                                        
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs egyéb javaslat, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 
1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
 

180/2018.(IX.28.) Kt. határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétság, Mindszenty emlékmű körüli környezet rendezési 
munkáira érkezett pályázatok elbírálásáról készített 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület a pályázatot érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület a benyújtott pályázatok elbírálását 
követően a Váci Útépítő Kft. ajánlatát fogadja el. 
A határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
szerződés aláírására. 
A parkrendezési feladatokra a Képviselő-testület a 2018. évi 
költségvetés tartaléka terhére  
4.081.126 Ft fedezetet biztosít. A többletelőirányzat 
átvezetésére a 2018. évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni.  
  
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
3.) Köztemető rendezésre érkezett ajánlatok elbírálása 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Testület az augusztus 31-i ülésen döntött arról, hogy a 
tervezői műszaki paraméterek figyelembe vételével árajánlatot kér a köztemető első 
munkáira. Két árajánlat érkezett, amit a Laclett Kft Budapestről és Holecz Norbert 
Nógrádsápról adott be ajánlatot, szerződés-tervezetet csak a Laclett Kft mellékelt. Ajánlata 
16.758.920 Ft volt. A testületi döntés második részében pedig a műszaki ellenőri 
tevékenységre kellett árajánlatot kérni Kovács Miklóstól. Ez is megérkezett.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy három megszólított vállalkozásból kettő adott be 
ajánlatot. A beadott ajánlatok kidolgozottságát is tekintetbe véve a budapesti céget vélte a 
Bizottság jobbnak, és 6 egyöntetű igen szavazattal javasolja a Laclett Kft-t felkérni a temetői 
munkák elvégzésére, és javasolja Kovács Miklóst felkérni a műszaki ellenőri feladatok 
elvégzésére a határozati javaslatban foglaltak szerint.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 
1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
 

181/2018.(IX.28.) Kt határozat: 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Köztemető rendezésre érkezett árajánlatok elbírálásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Laclett Kft. vállalkozás bruttó 16.758.920 
Ft összegű árajánlatát fogadja el. A határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződést jóváhagyja.  
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Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására 
A Képviselő-testület Kovács Miklós (Kovaterv Kft.) műszaki 
ellenőrzésre benyújtott 250.000 Ft + áfa (összesen: 317.500 Ft) 
árajánlatát elfogadja. A műszaki ellenőrzésre megküldött 
Megbízási szerződés-tervezetet jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés aláírására.  
 
A köztemető rendezésének költségét a Képviselő-testület a 
2018. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A 
költségvetés soron következő módosításakor a pótelőirányzatok 
átvezetésére javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2018. október 15., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
4.) Gördülő fejlesztési terv elfogadása 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A DMRV, mint szolgáltató készítette el a víziközmű 
szolgáltatásról szóló törvény szerint a 2019-2033-ig tartó fejlesztési és pótlási tervet Rétság 
város szennyvízrendszerére. A fejlesztési- és a pótlási terv alapos, és az önkormányzat 
részére kedvező. A terveket szeptember 30-ig kell jóváhagyni.  
A bizottsági ülésen vita erről nem alakult ki, egy kérdés hangzott el, hogy történik-e valami 
ebből a forrásból? A válasz az volt, hogy folyamatosan végzik a karbantartásokat, és jelzik a 
költségeit.  
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 Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

  
182/2018.(IX.28.) Kt határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 2019-2033. évre vonatkozó szennyvíz-víziközmű gördülő 
fejlesztési tervről szóló előterjesztést és azt elfogadja az 
alábbiak szerint: 

- a DMRV által elkészített 2019-2033 közötti 
szennyvízrendszer fejlesztési és pótlási tervet 
jóváhagyja, 

- az önkormányzat 2019-2033 között szennyvíz 
beruházást nem tervez, de fenntartja a jogát a terv 
megváltoztatására.  

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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5.) Bőrdaganatok szűrésének biztosítása  
      Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A magyarországi halálozási statisztikákban kiemelt helyet 
foglalnak el a rosszindulatú daganatos betegségek, így többek között a bőrből kiinduló 
rosszindulatú daganatok is. Sajnos, az országos átlagot nézve Nógrád megye ebből a 
szempontból elég rossz helyen van. Az elmúlt ülésen is jeleztem, hogy nagyon fontosnak 
tartom ezeknek a bőrdaganatoknak az időben történő felismerését. Ezt teszik lehetővé a 
megfelelő szűrések lebonyolítása. A bőrdaganatok viszonylag könnyen kiszűrhetőek, 
diagnosztizálhatók. Ha időben történik a kezelésük, akkor az esetek nagy többségében teljes 
gyógyulást eredményez. Az időben történő felismerés életeket menthet. A szervezett szűrést 
az állam nem finanszírozza, ezért az önkormányzatnak kellene felvállalnia ezt a feladatot. A 
lehetőség helyben adott, és a feltételek is biztosíthatók. Szükséges egy szerződés 
megkötése bőrgyógyász szakorvossal, továbbá szükséges a szűrés feltételeinek biztosítása. 
Ennek érdekében felkerestem a Járóbeteg Szakrendelőt üzemeltető Kft. ügyvezető 
igazgatóját és az üzemeltetési koordinátorát, akik támogatták ezt az elképzelést. Felvettem a 
kapcsolatot a bőrgyógyászati szakrendelést ellátó kolléganővel, aki a feladatot elvállalta. A 
szűréshez szükséges eszközök a rendelőben megtalálhatók és rendelkezésre állnak. Havi 
egy alkalommal lenne ilyen szűrővizsgálat, alkalmanként kb. 30 beteg ellátását tudja a 
doktornő elvállalni. Ezt a szűrést rétsági lakosok vehetnék igénybe, és évenként célszerű 
lenne ismételni.  
Az ülésen elhangzott, hogy gyors és alattomos ez a betegség, amit a szűréssel meg lehetne 
állítani. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 
a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek?  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Annak idején a HPV oltás támogatásával is igyekeztünk a 
rétsági lakosságot támogatni. Ez most ugyanilyen lehetőség.  
A félreértések elkerülése végett, ez a rétságiaknak van, ez a települési önkormányzat 
programja. A többi önkormányzatot is arra buzdítom, hogy keressék fel a doktornőt, és 
kössenek vele ők is szerződést.  
 
Kotroczó Balázs képviselő: Legyünk büszkék arra, hogy rétságiak vagyunk, ez egy 
példaértékű kezdeményezés. Mindenkinek melegen ajánlott ez a szűrés.  
 
Jávorka János képviselő: Kérem a lakosságot, hogy legyen türelmes, mindenki sorra fog 
kerülni, és remélhetőleg a legkisebb problémát is sikerül kiszűrni.   
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs egyéb hozzászólás, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

  
183/2018.(IX.28.) Kt határozat: 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a bőrdaganatok szűrésének 
biztosításáról készített előterjesztést, és azt támogatja. 
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Az előterjesztéshez mellékelt, Dr. Ruzsa László Sándorné Dr. 
Eisler Anikó egyéni vállalkozó bőrgyógyász szakorvossal 
kötendő Megbízási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására. 
A szolgáltatás ellenértékét (4 hó x 60.000 Ft) a 2018. évi 
költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: 2018. szeptember 28. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
6.) Kötelező feladat ellátására irányuló létszámbővítés engedélyezése 
      Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Jogszabály változás miatt 2018. szeptember 1-től óvodai és 
iskolai segítő tevékenység bevezetésére került sor valamennyi köznevelési intézményben. 
Ezt a tevékenységet a Család- és Gyermekjóléti Központoknak kell biztosítani. Ez kötelező 
feladat. A feladatokat ellátó szakembereket a központnak kell alkalmaznia.  
Ezzel kapcsolatban vita nem alakult ki a bizottsági ülésen. A határozati javaslat kiegészítése 
történt meg. Az így kiegészített határozati javaslat szerint javasolja a Bizottság elfogadni az 
előterjesztést a Képviselő-testüket számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

  
184/2018.(IX.28.) Kt határozat: 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai 
létszámának bővítése tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy az óvodai és iskolai segítő 
tevékenység ellátására 2 fő kötelezően alkalmazandó felsőfokú 
végzettséggel rendelkező közalkalmazott alkalmazásra kerüljön 
a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központnál.  
 
A kötelező feladatellátáshoz szükséges létszámváltozást az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán, valamint 
a 2018. évi költségvetési rendeleten át kell vezetni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta 
intézményvezetőt, az új státuszokkal kapcsolatos munkáltatói 
feladatok elvégzésére. 

 
Határidő: 2018. szeptember 28. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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7.) Szerződéskötés jóváhagyása: Pesti Művész Színház – Egy csók és más semmi 
      Előterjesztő: Varga Nándorné 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ az idei programjai közt tervezte 
a Pesti Művész Színház előadását, amely október 18-án kerül megtartásra. Költsége az 
intézmény 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. Mellékelték a színházzal 
megkötendő szerződés-tervezetet, és ennek jóváhagyását kérik a Testülettől.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 
a szerződés-tervezetet.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
185/2018.(IX.28.) Kt. határozat: 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 
2018. október 18-i, a Pesti Művész Színház által bemutatásra 
kerülő Egy csók és más semmi című színházi előadással 
kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási 
szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 10. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 

 
 

8.) Szerződéskötés jóváhagyása: Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
      Előterjesztő: Varga Nándorné 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes már több 
alkalommal szerepelt Rétságon. Idén az Örökség című műsorukkal lépnek fel, a tervezett 
időpont 2018. október 25-e. Ez a program is szerepel a 2018-as programtervezetben, illetve 
a fedezetét a 2018-as költségvetés tartalmazza. Az együttessel megkötendő szerződést kéri 
az intézmény jóváhagyni.  
A Bizottság néhány apró módosítással 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület számára a határozati javaslatot és a szerződés-tervezetet.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek?  
Ösztönözni szeretném Rétság lakosságát arra, hogy minél többen vegyenek részt, ugyanis a 
belépőjeggyel támogatjuk az együttest. Jó szórakozást kívánok, én magam is ott leszek. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
   
186/2018.(IX.28.) Kt. határozat: 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 
2018. október 25-i, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
által bemutatásra kerülő Örökség című táncelőadással 
kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási 
szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 10. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 

 
9.) Szerződéskötés jóváhagyása: RebekArt Produkció (’56-os emlékműsor) 
      Előterjesztő: Varga Nándorné 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Hagyományosan október 23-án megemlékező ünnepség lesz 
az ’56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a művelődési központ színháztermében. 
A meghívott művészek 35 percre tervezett verses-dalos műsort fognak előadni. A fellépési 
díj 190.000 Ft + áfa, ez az intézmény 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. Itt is a 
szerződés-tervezet jóváhagyását kéri az intézmény a Testülettől. 
Kisebb módosítással a 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 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

  
187/2018.(IX.28.) Kt. határozat: 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 
2018. október 23-i ’56-os ünnepi emlékműsorral kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási 
szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés 
aláírására. 
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Határidő: 2018. október 10. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 

10.) Szüreti rendezvénnyel kapcsolatos szerződéskötések jóváhagyása 
                 Előterjesztő: Varga Nándorné 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A VMKK az idei programtervének megfelelően október 13-án 
rendezi meg a városi szüreti mulatságot. A rendezvény három programrészből áll. 
Felvonulás, kulturális rész, bál. Három szerződés-tervezet jóváhagyását kéri az intézmény. A 
megvalósítás pénzügyi fedezete az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal ezen szerződések elfogadását javasolja 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 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
 

188/2018.(IX.28.) Kt határozat: 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 
2018. október 13-i Szüreti mulatsággal kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező 

a) a Boróka Gyermekjóléti Egyesülettel kötendő 
Együttműködési-bérleti szerződést városnéző kisvonat 
igénybevételéről 40.000 Ft értékben; 

b) a Pálházi Bencével kötendő Szolgáltatási szerződést 
népzenei koncert megtartásáról 120.000 Ft + áfa értékben; 

c) a Siklai Istvánnal kötendő Szolgáltatási szerződést 
zeneszolgáltatásról 90.000 Ft értékben. 

 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a 
szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 1. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 

11.) Kalmár Erzsébet kérelme 
        Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Kalmár Erzsébet rétsági lakos fordult azzal a kéréssel a 
Képviselő-testülethez, hogy az ingatlana előtti parkolóban a lejárat mellett 1 darab 
parkolóhelyet „Mozgáskorlátozott parkoló” megkülönböztető jelzéssel lásson el. A jelzés 
felfestése mellett szabályos közlekedési táblát is ki kell helyezni.  
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A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy előzőleg is felfestésre került egy 
előző kérelem alapján egy ilyen parkoló ugyanabban az utcában. A hozzászóló szerint az 
hibásan lett felfestve, és mára már el is kopott. A hozzászóló kérte, hogy a más helyen is 
lekopott felfestést pótolja a Hivatal. Másik hozzászóló elmondta, hogy természetesen 
ezekkel a felfestésekkel a parkoló nem válik személyre szólóvá, hanem 
mozgáskorlátozottaknak lesznek fenntartva. Ha elkészül ez a parkoló, akkor a 
jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni. Az is elhangzott, hogy az iskola előtt található 
mozgáskorlátozott parkoló felfestését is meg kell újítani.  
A 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 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
 

189/2018.(IX.28.) Kt határozat: 
  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Kalmár Erzsébet tulajdonosi hozzájárulás kéréséről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Takarék u. 27. szám 
előtti ingatlan előtti parkolóban a határozat mellékletét képező 
helyszínrajz szerint 1 db parkolóra felfestésre kerüljön a 
mozgáskorlátozott piktogram, illetve 1 db „Akadálymentes 
parkoló” tábla kihelyezésre kerüljön. A felfestést a következő 
méretek figyelembevételével kell elvégezni:  

- a parkoló szélessége 2,5 m,  
- a kiszállási sáv 1,1 m 

 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
12.) Rétsági Polgárőr Egyesület kérelme 
        Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Rétsági Polgárőr Egyesület költségvetéséhez 600.000 Ft-
os működési támogatást nyújtott az önkormányzat. Az egyesület ennek a támogatásnak 
közel 70%-át térfigyelő kamerák bővítésére és a meglévő rendszer karbantartására fordítja, 
továbbá tájékoztató táblák vásárlására kívánja felhasználni.  
A bizottsági ülésen ezzel a napirenddel kapcsolatban vita nem alakult ki. A költségvetés 
tartalmazza az összeget, most a konkrét felhasználási cél van megadva.  
A megállapodásban egy apró változtatás történt, ezt követően 6 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot.  
 
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 Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

  
190/2018.(IX.28.) Kt határozat: 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétsági Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Rétsági Polgárőr Egyesület 2018. évi 
működését a 2018. évi költségvetésben betervezett 600.000 Ft 
erejéig az alábbiak szerint támogatja: 
- térfigyelő kamera rendszer javítása, karbantartása  

  200.000 Ft-tal, 
- tájékoztató tábla 120.000 Ft-tal, 
- internet előfizetés  25.000 Ft-tal, 
- egyesületi rendezvények költségei 80.000 Ft-tal, 
- polgárőr autó fenntartási költségei  60.000 Ft-tal, 
- polgárőrök elismerésére 115.000 Ft-tal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 
20/2013. (XI.23.) önkormányzati rendeleten alapuló - a 
határozat mellékletét képező megállapodást a Rétsági Polgárőr 
Egyesülettel megkösse. 
 
Határidő:2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc, polgármester 
 

 
13.) Vízelvezetés megoldása 
        Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Az elmúlt időszakban meglehetősen nagy esőzések voltak, és 
ezek után érkezett jelzés a Mikszáth utca 4. szám alatti lakóktól, hogy az óvoda udvaráról 
jelentős mennyiségű sár és víz zúdul az ő területükre, amely a ház falát is veszélyezteti, 
áztatja. Önkormányzati tulajdonú területről van itt szó. Vízelvezetési munkák elvégzését 
igényli ez a terület. További probléma, hogy a kerítés oldalfalába benőtt egy nagy fa. 
Javasolt a vízelvezetés megoldása és a fa kivágása.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy fel kellene méretni megfelelő 
szakemberek bevonásával, és eldönteni, hogy milyen megoldás szülessen ebben a 
kérdésben. Abban teljes egyetértés volt, hogy megoldást kell találni a problémára. A másik 
hozzászólásban elhangzott, hogy korábban rendesen megvoltak a vízelvezetési 
megoldások, de a többszöri szakszerűtlen feltöltés eredménye, hogy ez a helyzet mára 
kialakult. A hozzászóló kifejtette, hogy olyan komplett megoldást kell találni, ami az egész 
óvoda udvar vízelvezetését hathatósan megoldja. Következő hozzászólásban elhangzott 
ugyanez a vélemény. Megvannak erre a megfelelő műszaki megoldások.  
A határozati javaslatot a Bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja 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 Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

  
191/2018.(IX.28.) Kt. határozat:  
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Mikszáth utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
vízelvezetésének megoldása tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a vízelvezetést vállalkozó bevonásával 
kívánja megoldani. A műszaki megoldásra gyakorlattal 
rendelkező mélyépítő mérnök bevonásával kell javaslatot tenni.  
 
Az óvoda déli oldalán, a kerítésébe benőtt, az oldaltámfalat 
veszélyeztető fa kivágásához a Képviselő-testület tulajdonosi 
hozzájárulását adja.  
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
14.) Tájékoztató közlekedési táblák cseréjéről 
        Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Mindannyian látjuk, hogy a város területén sok közlekedési 
tábla megkopott, ezért ezek cseréje szükséges. A felmérés megtörtént, és a pénzügyi 
fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. Az előterjesztés szerint kb. 55 tábla cseréje 
szükséges, ebből van néhány új is.  
A bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy mennyi a pótlás és mennyi az új kihelyezés? 
A válasz az volt, hogy kb. 99%-ban cserék vannak, és néhány pótlás van. A hozzászóló 
kifejtette, hogy szükséges és helyénvaló a hibás táblák cseréje, jogszabály írja elő, hogy a 
kihelyezett táblákról nyilvántartást kell vezetni a felrakás és a változtatás idejének 
feltüntetésével. Új táblák kihelyezésekor a közlekedési rend is megváltozik. Ez viszont 
testületi jogkör, ezt figyelembe kell venni. Fontos, hogy a meglévő táblák állapota is 
figyelemmel legyen kísérve. A következő hozzászóló örömét fejezte ki, hogy az elrongálódott 
táblák kicserélésre kerülnek. Felmerült az a kérdés, hogy a leszerelt tábláknak mi lesz a 
sorsa, legyenek felújítva. Hozzászólásban elhangzott, hogy ez drágább megoldás lenne, 
mint új táblák vásárlása.  
A 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 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

  
192/2018.(IX.28.) Kt határozat:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a közlekedési táblák cseréjéről  készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. A 
közlekedési táblák cseréjét 2018. évben el kell végezni. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

S Z Ü N E T 16.55 – 17.07 óráig. 
 

 
15.) TKM döntések 
        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Alpolgármester úr! 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Öt kérelem volt, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
ülésén is tárgyaltuk. Rétság Hunyadi János Nyugállományúak Klubja berekfürdői 
kirándulásból 147.000 Ft átvállalását javasoljuk. Ugyancsak nekik kiskunmajsai kirándulás 
költségeiből 100.000 Ft-os átvállalást javaslunk. Rétság Városi Nyugdíjas Klub 
színházlátogatási költségeiből 147.840 Ft-ot javaslunk átvállalni. A Rétsági Gyógynövény 
Baráti Kör pilisszántói kirándulásából 44.450 Ft–ot, és a Rétsági Polgárőr Egyesület Eger-
Szilvásváradra tett kirándulásának költségeiből 87.220 Ft-ot javasol átvállalni a Bizottság. Ez 
van a határozati javaslatban is.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A PVB is tárgyalta, és egyetértett abban, hogy támogatja az 
összegeket.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

  
193/2018.(IX.28.) Kt. határozat: 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport döntéséről készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és 
 

I. Rétság Hunyadi János Nyugállományúak Klubja 
Berekfürdői kirándulás költségeiből – teljes utazási 
költség 210.000 Ft – 147.000 Ft-ot átvállal.  
 

II. Rétsági Hunyadi János Nyugállományúak Klubja 
kiskunmajsai kirándulással kapcsolatos utazási 
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költségéből  - melynek teljes összege 145.000 Ft - 
100.000 Ft-ot átvállal. 
 

III. Rétsági Városi Nyugdíjas Klub színházlátogatás 
költségéből – melynek teljes összege 
belépőjegyekre 211.200 Ft- 147.840 Ft-ot átvállal.  
 

IV. Rétsági Gyógynövény Baráti Kör pilisszántói 
kirándulás utazási költségéből – melynek teljes 
összege 63.500 Ft 44.450 Ft-ot átvállal. 

 
V. Rétsági Polgárőr Egyesület Eger-Szilvásváradi 

kirándulás költségeiből  
- belépőjegyekre – melynek teljes összege 42.000 Ft – 

29.400 Ft-ot, 
- utazási költségre – melynek teljes összege 82.600 Ft – 

57.820 Ft-ot 
összesen. 87.220 Ft-ot átvállal. 

 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak 
szerint kell eljárni. 
Határidő: kérelmek szerint, 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

 
16.) Rétsági Általános Iskola intézményvezetőjének kérelme 
        Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Rétsági Általános Iskola vezetője és a Nógrád Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Rétsági Tagintézmény vezetője fordult kérelemmel a Képviselő-
testülethez. Az iskola felújítása során a tanulók teremhiány miatt nem részesülhetnek 
jelenleg gyógytestnevelés és iskolapszichológusi ellátásban. A gyermekek ellátása 
érdekében kérik az önkormányzat segítségét. A kistornatermet és a 108-as tantermet kérik, 
hogy az önkormányzat bocsássa az iskola rendelkezésére. Az igazgató asszony a levelében 
leírta, hogy a 2018/19-es tanév első felében az általános iskola felújítási munkálatai miatt 
nem részesülhetnek a diákok ezekben az ellátásokban. Az ellátás biztosítása abban az 
esetben lehetséges, amennyiben rendelkezésükre bocsátjuk a Rákóczi út 32. szám alatti 
épület említett két helyiségét. A helyhiány várhatóan az első félév végére megszűnik.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a kérelmet természetesen támogatja a Bizottság. 
Elhangzott, hogy 2013-ban a KLIKK-kel kötöttünk szerződést az épület hasznosítására. 
Ebben részletesen szabályozva volt minden. Aztán jöttek bizonyos változások. A 
Centrummal kötöttünk szerződést, de vannak ott olyanok, akikkel nincsen szerződésünk. 
Jelenleg rendezetlenek a használati jogok és hiányoznak a szerződések. Másik 
hozzászólásban elhangzott, hogy ez az állapot nem tartható, akinek nincs szerződése, azt 
fel kellene szólítani, hogy 30 napon kössék meg a szerződést, vagy ürítsék ki a termet. 
Mindegy, hogy milyen szervezet tartózkodik ott, a szabályokat be kell tartani. A 
kistornateremre több élő szerződése is van az önkormányzatnak, így az intézményvezetővel 
közölni kell, hogy mikor van szabad kapacitás, és úgy kell szerveznie a foglalkozásokat. 
Másik hozzászólásban elhangzott, hogy örül a hozzászóló, hogy a gyógytestnevelést kezelni 
próbálja az iskola, viszont a logopédiai szolgáltatás hiányzik.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
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Ma egyeztettem iskolaigazgató asszonnyal, nagyon megköszönte a támogatást.  
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

  
194/2018.(IX.28.) Kt. határozat: 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétsági Általános Iskola intézményvezetőjének kérelméről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja a Rétság, Rákóczi út 
32. szám alatti önkormányzati tulajdonú vegyes használatú 
épület 108. számú tantermének és a kistornaterem oktatási célú 
használatához a megkötött szerződések figyelembevételével a 
szabad kapacitás mértékéig.  
 
A termek használatára használati szerződést kell kötni a 
Rétsági Általános Iskolával.  
 
Az épületet ténylegesen használókat fel kell kutatni, kötelezni 
kell az illegális használókat szerződések megkötésére, a 
költségek visszamenőleges megfizetésére.  
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
17.) Tulajdonosi hozzájárulás vízjogi engedélyhez 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A közlekedésfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan 
hiánypótlást rendeltek el, amelyben szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása a vízjogi 
engedély megadásához.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tegnap volt a bejárás a kerékpárúttal kapcsolatban. Három 
úriember volt itt Lantos úr közreműködésével. Kiadtak feladatokat nekünk. Ezt is, és a 
Közlekedési Felügyelettől is kell tulajdonosi hozzájárulást kérni. Azonnal megkértem az 
igazgató urat, ő ígéretet tett. Ma hívott a kolléganője, hogy teljesítik a kérést.  
A vízjogi engedélyezés a katasztrófavédelemnél van. A népegészségügy megadta, nekünk 
kell befogadó nyilatkozat a patakról, és akkor az is rendben lesz.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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195/2018.(IX.28.) Kt. határozat:  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a folyamatban lévő vízjogi engedélyhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról készített előterjesztést. 
A képviselő-testület a TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00001 
kódszámú, Rétság város közlekedésfejlesztési beruházása a 
környezeti fenntarthatóság című pályázat megvalósításához a 
munkák végzésére az alábbi helyrajzi számokra a tulajdonosi 
hozzájárulását adja:  
- 566 hrsz, 
- 8/1 hrsz, 
- 14 hrsz, 
- 703 hrsz, 
- 728 hrsz, 
- 790 hrsz, 
- 10 hrsz, 
- 121 hrsz, 
- 143/1 hrsz, 
- 491 hrsz, 
- 453 hrsz, 
- 520 hrsz, 
- 728 hrsz, 
- 134/32 hrsz, 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
18.) Feladatellátási szerződés I. számú módosítása 

  Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Annak idején szerződést kötöttünk a Semmelweis 
Egyetemmel fogorvosi ügyelet biztosítása tárgyában. Az egyetem most megkereste az 
önkormányzatot. A VI. kerületi Népegészségügyi Osztály módosítások megtételét kérte az 
egyetemtől, ennek fényében a szerződés egységesen határozatlan időre szól. Néhány 
rendelkezésre állási idő is módosításra került, néhány apró változás történt a szerződésben. 
A szerződés hiányos részeinek kitöltése után vissza kell küldeni az egyetem részére.  
A testületi ülést megelőzően ülésezett a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság. 
Megtárgyaltuk ezt a napirendet.  
Mivel az új szerződés még előnyösebb számunkra, mint az eredeti volt, a Bizottság 5 
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 5 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

  
196/2018.(IX.28.) Kt. határozat:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a fogászati ügyeleti ellátás biztosítására kötött feladat-ellátási 
szerződés 1. számú módosításától készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Feladatellátási szerződés 1. számú módosítását jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
19.) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és  

    az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
          Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Bizottság megtárgyalta ezt a napirendet.  
Egy pontban volt hosszabb vita, ez a DIGI szerződés. A cég meg lett keresve, nem zárkózik 
el a torony áthelyezésétől. Keresni kell azt a területet, ahol ezt meg lehet építeni. Az 
önkormányzatnak van ajánlata, a régi Suzuki mellett. Ez már a lakott területen jóval túl van. 
További tárgyalások szükségesek.  
A Bizottság a beszámolót 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
A DIGI-vel kapcsolatban elmondanám, hogy jeleztem nekik, hogy szeretnénk a szerződést 
megszüntetni. Tegnap voltunk a Suzuki melletti területet megnézni, azt mondták, hogy ha a 
küzútkezelői hozzájárulást megkapják, akkor ott valósítják meg a tornyot. A városban nem 
lesz, mindenki megnyugodhat.  
Kérem, szavazzon, aki elfogadja a beszámolót. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a 
beszámolót.  
 
 

20.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról 

        Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A bizottsági ülésen ezzel a napirenddel kapcsolatban kérdés, 
vélemény nem hangzott el. A Bizottság a beszámolót tudomásul vette, és ezt javasolja a 
Képviselő-testületnek is.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Szeretném veletek tudatni, hogy megtörtént a földhivatalban 
a mentőállomás tulajdonjog bejegyzése. A Piac téren is megtörtént minden. Még annyit, 
hogy új bölcsőde-pályázat kiírásáról tájékoztatott Rétvári Bence államtitkár. Novemberben a 
templomra lesz pályázati lehetőség.  
Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? Nincs, akkor megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatót. 
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21.) Egyebek 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tessék parancsolni, akinek mondandója van.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Kérdezem, hogy amit tavaly megcsináltunk a Rákóczi út 
elején lévő járdát, ott mi történik? 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Először a Telekom optikai kábele miatt volt bontás. Közben 
a DÜFA kért egy olyan erősségű áramszolgáltatást, amit légkábelben nem lehet elvezetni. A 
járda a Közútkezelő tulajdona, ezért nem hozzánk jött a kérelem. Most az ÉMÁSZ bontatja 
fel a vasútállomástól a fatelep sarkáig, de ugyanazt az állapotot visszaállítják. A városnak 
ebből kára nem lesz.    
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Van-e valami információ a hulladékcsekkekről? 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ez pillanatnyilag országos probléma. Hogy mikor, hogy 
rendeződik, azt nem tudom, de a rétságiak nem károsodhatnak.  
Ma kaptam a ZöldHídtól értesítést, hogy bizonytalan ideig, amíg nem érkeznek meg az új 
járművek, addig a zöldhulladék szállítása szünetelni fog. Azt most ne rakja ki senki. Több 
fórumon már ki van ez hirdetve. 
 
Jávorka János képviselő: Az az információm, hogy a hulladékudvarba kell levinni a 
zöldhulladékot.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ez így van. Nincs járművük.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Én is azt akartam mondani, amit János. Ez nem megnyugtató 
dolog, mert ugyan nem küldik a csekket, de akkor is benne van a díjban ez a szolgáltatás is, 
és a szelektív hulladék elszállítása is. Szerződésünk van ezzel a céggel, oda kell hatni, hogy 
rendesen végezzék a dolgukat.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Minden település vezetője azért harcol, hogy rendeződjön a 
hulladékszállítás ügye.  
Amikor bejött a ZöldHíd, mondott egy árat. Az levetítve egy alkalomra 4-500 Ft. Kértem, 
hogy kössünk szerződést a Gáspárékkal, vagy Papi Zoliékkal. Ahol velük volt szerződés, ott 
ugyanúgy elszállították, mint a ZöldHíd, de 120-200 Ft között van a szállítási díj. Mindenhol 
megtartották a régi vállalkozók régi árait. Akkor nem kellene nekünk a 15 milliót hozzáfizetni, 
hanem ha azt hozzáadnánk, akkor ingyen vinnék el a lakosság számára a szemetet, csak 
nem hallgattatok rám.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Akkoriban arról volt szó, hogy ezeket a kisvállalkozásokat 
bedarálják.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Be is darálták, és működik a dolog.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Nem azért választottuk ezt, mert ez drágább. Azért, mert ez 
volt a biztos. Sok mindent lehet a ZöldHídra mondani, de a szemetet mindig elhordták.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Az Egyebekben rendszeresen elhangzanak félrevezető 
információk. A ZöldHíd a mi cégünk is, nem tudom, miért kellene mással szerződést kötni. 
Abban, hogy most ez a helyzet alakult ki, abban nem a ZöldHíd a hibás, hanem az állam 
közbeavatkozása. Látni kell, hogy a ZöldHíd jobb minőséget biztosít. Benne van a 
zöldhulladék elszállítása, a szelektív hulladék elszállítása és a lomtalanítás. Ezeket a másik 
cégek nem csinálják. Benne volt a rekultivációs költség, amit az állam lenyúlt.  
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Hegedűs Ferenc polgármester: Te vezeted félre a települést, mert a kisvállalkozók ugyanezt 
a szolgáltatást elvégzik. Ők a ZöldHídnál alvállalkozásban vannak.  
 
Kotroczó Balázs képviselő: Az év első felében már volt napirendi pontunk a művelődési 
központ színháztermének levegőztető cseréje. Akkor levettük napirendről, de azt mondtuk, 
hogy vissza fogjuk venni. Kérem, hogy erre térjünk majd vissza.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e valakinek egyéb felvetése? Amennyiben nincs, az 
ülést 17.30 órakor bezárom. Köszönöm a munkát, és a televízió nézőinek a figyelmet.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                             Dr. Varga Tibor 
polgármester                                                                        jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

Jávorka János                                                             Dr. Szájbely Ernő 
jegyzőkönyv hitelesítő                                                 jegyzőkönyv hitelesítő 


