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                                                                   13. számú 
 
 
 
                                                               JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. május 30. napon. 16.00. órától 
megtartott Képviselő-testületi soron következő nyílt ülésen. 
 
Jelen vannak:  
 

 

Mezőfi Zoltán  alpolgármester 
Jávorka János  képviselő 
Kotroczó Balázs  képviselő 
Dr. Szájbely Ern ő 
Varga Dávid Géza 
Dr. Varga Tibor 

képviselő 
képviselő 
jegyző 

Fodor Rita Mária 
Varga Nándorné 
Majnik Tamás 
Girasek Károly  
Busainé Terman Viktória 

jegyző általános helyettese 
intézményvezető helyettes 
RTV munkatárs 
bizottsági tag 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Mezőfi Zoltán alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testületét.  
Megállapítom, hogy 5 jelenlév ővel  a Képviselő-testület határozatképes . Polgármester úr ütemezett 
szabadságát tölti. Aki egyetért azzal, hogy a szabadsága alatt legitim módon megtartható  az ülés, 
kérem, szavazzon.  
Megállapítom, hogy 5 egyöntet ű igen  szavazattal a Képviselő-testület egyetért az ülés 
megtartásával.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Dr. Szájbely Ern ő és Jávorka János  képviselő társaimat. 
Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért.  
Megállapítom, hogy 5 egyöntet ű igen  szavazattal azt elfogadták.  
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság kedden megtartotta ülését. Amennyiben nincs más 
javaslat, aki az ott megtárgyalt napirendi pontok elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület elfogadta a napirendi pontokat, és a következő sorrendben 
tárgyalja azt:  
 
 

1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szoci ális ellátás 2019. évi díjának korrekciója 
            Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 

2)  Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségveté s teljesítésér ől, a pénzmaradvány   
 elszámolásáról   

             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

3) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér m ódosításáról   
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            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

4) Árajánlat elbírálása közbeszerzésre 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
5) Árajánlatok elbírálása m űszaki ellen őrzésre (Zöld város) 

           Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

6) Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített sz akmai programjának jóváhagyása 
            Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető  

 
7) Tulajdonosi hozzájárulás kérése (MÁTRA-PHONE Kft .) 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

8) Döntés kártérítés jogcímen átvett t űzifáról 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
9) A 2018. évi karbantartási és felújítási terv vég rehajtása 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

10) Önkormányzati keresetkiegészítés lehet ősége 
            Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 

11) Szerződéskötések jóváhagyása és Vis Major bizottság jegyz őkönyve alapján és az 
Ünnepi Könyvhét Sás Károly gyermekel őadásáról való szerz ődés jóváhagyásának 
kérelme 

            Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  
 

12) Tulajdonosi hozzájárulás 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
13) Polgármesteri kérelem 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

14) Pótelőirányzat kérése f űtési pótlékra 
            Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  

 
15) Lakossági kérelmek (Takarék u. 9., Takarék u. 1 1.) 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
16) Kérelem címerhasználatra 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

17) Kérelem önkormányzati hozzájárulás biztosításáh oz gyermekek véd őoltásához 
            Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 

18) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
19) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működésér ől, a Nonprofit Kft. 

taggy űléséről, illetve a 2018. évi mérlegbeszámoló elfogadása   
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 

20) Beszámoló a közérdek ű adatok közzétételének és megjelentetésének tapaszt alatairól   
            Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  
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21) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladato k ellátásáról 
            Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
 

22) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi m űködésér ől   
            Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
 

23) Tájékoztató követelések állományáról  
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

24) Buszváró nyitvatartásának módosítási kezdeménye zése 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

25) TKM működési szabályzatának felülvizsgálata 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 

26) TKM kérelmek 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 

27) Mikszáth u. 8. szám alatti lakó és a Takarék ut cai lakók kérelme 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

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

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

29) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról   

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

30) Egyebek  
 

1.) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szoc iális ellátás 2019. évi díjának  
     korrekciója 

                 Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Parancsolj, Elnök úr! 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ez az előterjesztés a szociális étkezés térítési díjának korrekcióját 
kezdeményezi. A felnőtt étkezés tartalmazza a szociális étkeztetést is.  
A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A Szociális Bizottság is tárgyalta ezt a napirendet. Parancsolj, Elnök 
úr! 
 
Jávorka János képviselő: Köszönöm szépen. A Szociális Bizottság is egyhangúan javasolja 
elfogadni a rendelet módosítását.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, szavazzon, 
aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi rendeletet hozta: 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
                                   …./2019. (…..) önkormányzati rendelete 

a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 
a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításá ról 

 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában valamint az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás 
körébe tartozó ellátások térítési díjáról  szóló 2/2019. (II.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1.§ 

 
A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
3.§ (1) A szociális étkezés intézményi térítési díja 390 Ft. 
 

2.§ 
 
A rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
4.§ (2) d) Szociális étkezés 495 Ft  
 

3.§ 
 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezését 2019. március 01. naptól kell 
alkalmazni.  
 
 
 
 
           Hegedűs Ferenc                                                                        Dr. Varga Tibor 
            polgármester                                                                                   jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
2019. ……... 
 
 
                                                                          dr. Varga Tibor  
                                                                                  jegyző 

 
 
Varga Nándorné intézményvezető helyettes 16.13 órakor érkezik a terembe. 
 

2.)  Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvet és teljesítésér ől, a pénzmaradvány   
 elszámolásáról   

             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az Államháztartási törvény meghatározza a zárszámadás tartalmát. 
Az ide vonatkozó rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a Képviselő-
testület elé. Tájékoztatásul különböző mérlegeket és táblázatokat is be kell nyújtani. A Képviselő-
testület a zárszámadásról rendeletet alkot.  
Az önkormányzati bevételek egyrészt a helyi adóbevételeket, különböző normatív hozzájárulásokat, 
támogatásokat, és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint 
az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit tartalmazza. 
A normatív támogatással kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal fenntartására az adóerőképesség 
miatt jelentősen lecsökkent a támogatás. További feladatok is vannak, amire nem kapunk állami 
támogatást. Adóerőképességünk miatt összesen valamivel több, mint 94 millió támogatás-csökkentés 
van.  
Kapunk állami támogatást szociális feladatokhoz, az óvodai ellátáshoz, közművelődési feladatok 
ellátásához, különböző kiegészítő támogatásokra. Összességében 117.958.000 Ft állami támogatás 
érkezett. Ebből az elszámolás alapján van egy 2,2 millió forintos visszafizetési kötelezettségünk.  
A működési bevételek túlnyomó részt bérleti díjak, étkezési térítési díjakból keletkeznek. Jelentős 
összeget adnak ki a helyiadó bevételek. A hátralékok csökkentése érdekében folyamatos 
intézkedések zajlanak.  
A gépjárműadó bevételnek a 60%-át elviszi az állam. Fejlesztésre átvett pénzeszközök is vannak. 
Pályázati lehetőségünk az elmúlt évben bölcsőde építésre és szociális tűzifa támogatásra volt. A 
bölcsőde pályázat előkészítése 2018-ban megtörtént, a benyújtás áthúzódott az idei évre. 
A 2018. december 31-i záró egyenleg 1.093.844.230 Ft volt.  
A kiadások szempontjából az előző évi tapasztalatok alapján történt a tervezés. Pótelőirányzatok 
csak testületi döntéssel kerültek biztosításra.  
A településüzemeltetési feladatokra 448.039.000 Ft-ot költött a város.  
A nettó vagyonunk 2018. évben 164.133.345 Ft-tal növekedett. Az állománya az év utolsó napján 
3.714.729.216 Ft volt. Hitelünk és hiteltartozásunk az elmúlt évben sem volt.  
A Polgármesteri Hivatalnál és az egyéb intézményeknél a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, 
kiadásoknál túllépések nem történtek. Néhány eszköz beszerzésre került (iratmegsemmisítő, 
informatikai eszközök). 
Összességében elmondható, hogy 2018-ban kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodást folytattunk.  
Az anyag tartalmazott egy tájékoztatást a belső ellenőrzésről. 2018. évben olyan súlyos 
szabálytalanságot vagy hiányosságot nem állapítottak meg az ellenőrzések, amelyek büntető-, 
szabálysértési- vagy kártérítési felelősségre vonás kezdeményezését tette volna szükségessé. A 
lefolytatott ellenőrzésekről készített jelentések összhangban voltak az ellenőrzési programokkal, 
teljesítették a belső ellenőrzés célját. Az ellenőrök valamennyi szükséges dokumentumot megkapták, 
konzultálhattak az érintettekkel. semmilyen akadály nem nehezítette a munkájukat. Néhány kisebb 
hibát fedeztek fel, ezekre oda kell figyelni a jövőben.  
A bizottsági ülésen megtárgyaltuk az előterjesztést. Kisebb technikai javítások lettek végrehajtva. 
Elhangzott, hogy a zárszámadás összeállítása nagy munka. A bevételi teljesítés kedvezően alakult. 
Mindez köszönhető a jól átgondolt gazdálkodásnak. Törekedni kell a fejlesztési feladatok 
ütemezettebb elvégzésére. A hozzászóló és a Bizottság is megköszönte a munkát.  
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúan támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény?  
Összefoglalva: A Képviselő-testület fegyelmezett gazdálkodást folytatott a 2018-as évben.  
Aki a rendelet-tervezettel egyetért, kérem, szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi rendeletet hozta: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
 
……/2019. (……..) rendelete  
A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2018. évi 
költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten 
                1.896.612 eFt bevételi főösszeggel 

    798.032  eFt kiadási főösszeggel 
               1.098.580 eFt   maradvánnyal és 1.096.402 eFt pénzmaradvánnyal -  melyből 

627.483 e4Ft kötelezettségvállalással terhelt - és 468.918 eFt szabad rendelkezésű 
maradvánnyal jóváhagyja.  

2.§ A 2018. évi költségvetési bevételek teljesítésnek  
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1.,  7. számú,  
b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú, 
c) központi normatív támogatások elszámolását a 5. számú,  
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.  

3.§  A 2018. évi költségvetési kiadások teljesítésének  
a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú, 
b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,  
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet  

         részletezésének megfelelően jóváhagyja. 
    d.) az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza 
  
4.§ (1) A költségvetési kiadások 798.032 eFt-os főösszegéből : 
                                                                   1000 Ft-ban 

 Összesen  
   
Működési célú kiadás:   
a) Személyi jellegű juttatás 220.486 
b) Munkaadót terhelő járulék 42.520 
c) Dologi és egyéb kiadás 191.512 
d) Szociálpolitikai juttatás 23.362 
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások                                 2.918  
    ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások                               12.041  
    Intézményfinanszírozás 234.234 
Működési jelleg ű kiadás összesen  727.073 
Fejlesztési célú kiadás   
a) Intézmények felhalmozási kiadása 36.680 
b) Felújítási kiadás 7.205 
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                 7.132  

 Fejlesztési célú kiadás 
összesen 

                                              51.017 

 d) Pénzügyi műveletek 19.942 
  

 (2) Az önkormányzat és az intézmények 2018. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú 
melléklet szerint elfogadja.  

  5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 3.743.749 eFt 
-os nettó értékét a 9. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet 
szerinti részletezéssel elfogadja.     

 
6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2018. évi  

a) egyszerűsített mérlegét a 10. számú,  
b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,  
c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint 

jóváhagyja. 
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7.§ A 2018. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 627.483 eFt-

tal együtt, 1.096.402 eFt-tal  a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.  
 
8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2018. évi 

a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 10. számú, 
b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. számú, 
számú melléklet szerint jóváhagyja. 

 
9.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető 

önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított 
költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt. 

 
10. § Rétság Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) 
 
Bevételi f őösszege 1 647 555 Kiadási f őösszege 560 672
előzőből
- működési bevétel 37 831 - személyi jellegű kiadás 66 146
Önkormányzati támogatás 0 - járulék 11 139
-  Átvett pénzeszközök 44 924 - dologi kiadás 141 409
- Helyi adó 412 735 - szociális ellátás 23 362
-Átengedett adó 7 945 - Pénzeszköz átadás 249 193
-Központi támogatás 115 780 előzőből intézmény

finanszírozás
234 234

Visszatérülés 250 186 - felhalmozási kiadás 42 349
-Fejlesztésre átvett 106 406 -fejlesztésre átadott 

pénzeszk.
7 132

Fejlesztési bevétel 17 Pénzügyi műveletek 19 942

Pénzmaradvány ig.vét. 651 364 Pénzügyi befektetés 0

Megelőlegezés 20 367 0  
 
Az önkormányzati feladatok 

a) mérlegét az I/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a I/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a I/3. számú, 
d)  létszámát a I/4. számú, 
e) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú, 
f) beruházási kiadásait a I/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/8. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a I/10. számú 
i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/11. számú, 
j) nettó vagyonát a I/9. számú 
k) vagyonleltárát a I/12. számú 
l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú, 
m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú 

 
11.§ Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) 

Bevételi f őösszege  89 771 Kiadási f őösszege  86 872 
előzőből    
- működési bevétel 339 - személyi jellegű kiadás 54 980 
- költségvetési támogatás 0 - járulék 11 085 
- átvett pénzeszköz 747   
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- Önkormányzati támogatás 85 921 - dologi kiadás 20 604 

- pénzmaradvány 2 764 - felhalmozási kiadás 203 

A Polgármesteri Hivatal feladatainak  
a) mérlegét a II/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a II/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a II/3. számú, 
d) létszámát a II/4. számú, 
e) felhalmozási kiadásokat a II/5. számú, 
f) a támogatásértékű bevételeket a II/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú 
i) vagyonleltárát a II/9. számú 
j) a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a II/10. számú 
k) egyszerűsített pénzmaradványát a II/11. számú, 
    melléklet szerint jóváhagyja. 
 
 

12. § Napköziotthonos óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) 
Bevételi f őösszege  69 448 Kiadási f őösszege  67.125 
előzőből    
- működési bevétel 189 - személyi jellegű kiadás 50 981 
- pénzmaradvány 2 145 - járulék 10 357 
- Önkormányzati támogatás 67 114 - dologi kiadás 5 787 

 
A Napköziotthonos Óvoda feladatainak  

a)     mérlegét a III/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a III/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a III/3. számú, 
d)  létszámát a III/4. számú, 
e) felhalmozási kiadásokat a III/5. számú, 
f) a támogatásértékű bevételeket a III/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú 
i) egyszerűsített pénzmaradványát a III/11. számú, 
j) nettó vagyonát a III/9. számú 
k) vagyonleltárát a III/10. számú 

 
számú melléklet szerint jóváhagyja. 

 
13. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) 
 
 

Bevételi f őösszege  67 474 Kiadási f őösszege  61 523 
előzőből    
- működési bevétel 2 670 - személyi jellegű kiadás 32 985 
- átvett pénzeszköz  - járulék 6 877 
- Önkormányzati támogatás 58 885 - dologi kiadás 21 206 

- pénzmaradvány 5 919 -felhalmozási kiadás 455 

 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak  
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a) mérlegét a IV/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a IV/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a IV/3. számú, 
d) létszámát a IV/4. számú, 
e) beruházási kiadásait a IV/5. számú, 
f) a támogatásértékű bevételeket a IV/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú 
i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú, 
j) nettó vagyonát a IV/9. számú 
k) vagyonleltárát a IV/10. számú 
l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú 

számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
14.. § Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) 
 

Bevételi f őösszege  22 364 Kiadási f őösszege  21 840 
előzőből    
- működési bevétel 0 - személyi jellegű kiadás 15 394 
- átvett pénzeszköz 0 - járulék 3 062 
- Önkormányzati támogatás 22 314 - dologi kiadás 2 506 

- Pénzmaradvány 50 -Felhalmozás 878 

 
A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak  

a)     mérlegét a V/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a V/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a V/3. számú, 
d)  létszámát a V/4. számú, 
e) beruházási kiadásait a V/5. számú, 
f) a támogatásértékű bevételeket a V/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/7. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a V/8. számú 
i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú, 
j) nettó vagyonát a IV/9. számú 
k) vagyonleltárát a IV/10. számú 
 

számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
15.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
                 Hegedűs Ferenc                                                 dr. Varga Tibor 
                  polgármester                                                           jegyző  
 
 Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

 
  dr. Varga Tibor  

                        jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 
 
2019. ………. 
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dr. Varga Tibor 
     jegyző 

3.) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ezt a napirendet minden évben megtárgyalja a Képviselő-testület. Az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérleti díjának emeléséről készített napirend 
ez. A javaslat tartalmazza, hogy a bérleti díjak emelése nem indokolt, és a Bizottság ezt támogatta 6 
egyöntetű szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
93/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek 
bérleti díjának felülvizsgálatáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület 2019. évben nem kívánja módosítani a bérleti díjakat, az 
önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló, módosított 10/2004. (V.28.) 
önkormányzati rendeletben, illetve a 113/2013. (V.24.) KT határozattal 
megállapított bérleti díjakat változatlan mértékkel megtartja. 
 
Határidő: --- 
Felelős:   --- 

 
4.) Árajánlat elbírálása közbeszerzésre 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Képviselő-testület döntött arról, hogy az Orgona közben lévő 
csapadékvíz-elvezetési problémákat, illetve a Rózsavölgy utca 2-8. szám előtti parkolóhelyek 
felújítási munkáit el kívánja végezni. Mindkét munka közbeszerzés köteles lesz. Erre árajánlat lett 
kérve a Márkus és Társai Kft-től. Az árajánlat és a szerződés-tervezet megérkezett.  
A bizottsági ülésen ezzel a napirenddel kapcsolatban elhangzott, hogy ez nagy volumenű munka, ami 
közbeszerzés köteles. Ez sajnos költséges és roppant lassú folyamat.  
A Bizottság az árajánlatot és a szerződés-tervezetet is elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
számára.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény?  
 
Jávorka János képviselő: Ez nagy összegű beruházás lesz. Két lakóközösség problémáit fogja 
rendezni.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Ezek a munkák régi problémákat fog rendezni.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
94/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat:  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Orgona 
közben lévő csapadékvíz elvezetési probléma megoldására, valamint a 
Rózsavölgy utca 2-8. szám előtti társasház parkoló felújítási munkáinak 
közbeszerzéseire érkezett árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Márkus és Társai Kft. 700.000 Ft + 189.000 Ft áfa 
(összesen 889.000 Ft) összegű árajánlatát elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés 
aláírására. A közbeszerzések költségét a Képviselő-testület a 2019. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A többletelőirányzat átvezetésére a 
2019. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2019. június 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
 
 
amely létrejött egyrészről, mint  
 
Rétság Város Önkormányzata  
Cím : 2561 Rétság, Rákóczi út 20.                                               
adószám: 15735492-2-12 
számlaszáma: 11741031-15451615-00000000 
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
 (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről, mint 

Márkus és társai Kft 
Székhelye: 3100 Salgótarján, Május 1. út 73. 
Cégjegyzékszáma:12-09-005186 
Adóigazgatási száma: 13930835-2-12 
Bankszámlaszáma: 10700220-44115007-51100005 
Képviseli: Márkus Pál ügyvezető   
(a továbbiakban: Megbízott)  
együttesen: Szerződő felek között az alábbi feltételekkel: 
 
 
I. A MEGBÍZÁS TÁRGYA  
 
A „Rétság, Orgona köz csapadékvíz elvezetési és Rózsav ölgyi utca 2-8. el őtti parkoló felújítási 
munkák építési beruházása tárgyában a közbeszerzési eljárás komplett lebonyolítása.  
 
 
II. A MEGBÍZOTT RÉSZLETES FELADATAI 
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1. A Megbízott a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt) és a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a Megbízó közbeszerzési szabályzatában 
foglaltak figyelembevételével az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat 
köteles - az I. pontban meghatározott 1 db közbeszerzési eljárás során - ellátni: 
- közreműködés az eljárás előkészítésében, 
- az eljáráshoz kapcsolódó (amennyiben releváns) összefoglaló tájékoztató közzététele a 

Közbeszerzési Hatóság honlapján, vagy az EKR rendszerben 
- az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum tervezetének elkészítése a Megbízó 

által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok (műszaki leírások, tervdokumentációk) 
alapján,  

- közreműködés a Bírálóbizottság munkájában, 
- adott esetben a kiegészítő tájékoztatás(ok) összeállítása, 
- a bontási eljárás előkészítése, lebonyolítása, bontási jegyzőkönyv összeállítása, 
- ajánlatok érvényességi és alkalmassági vizsgálata, 
- adott esetben hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések előkészítése, 
- a bírálóbizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, 
- az ajánlatok elbírálásáról készült összegezés elkészítése, 
- a Kbt-ben előírt dokumentumok közzététele a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Adatbázisban (KAB), illetve adott esetben a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus 
közbeszerzési rendszerben (EKR). 
- közreműködés a szerződéskötés során,  
- az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzététele  
- közreműködés az esetleges előzetes vitarendezés, illetve jogorvoslati eljárás során 
 
2. A Megbízott feladatát képezi továbbá: 
- az esetleges szerződés módosítások esetén szakmai tanácsadás, illetve a szerződés módosításáról 
szóló hirdetmény(ek) elkészítése és közzététele, 
- a szerződések teljesítésére vonatkozó adatok közzététele a Közbeszerzési Hatóság által 
működtetett Adatbázisban. 
Ennek megfelelően a Megbízottnak a Megbízó rendelkezésére kell állnia.  
 
3. A Megbízott feladata a jogorvoslati eljárások eredményeként megismétlendő eljárások lefolytatása 
is, amennyiben az a Megbízottnak felróható mulasztás, vagy tevékenység eredményeként áll elő. 
 
 
III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
b) Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül átadja a Megbízott részére 

a hatályos közbeszerzési szabályzatát, valamint - legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás 
tervezett indítása előtt 20 nappal - a megbízás teljesítéséhez szükséges mindazon iratokat, 
dokumentumokat (műszaki leírások, specifikációk), amelyek a feladatainak ellátásához 
szükségesek. 
 

2. Megbízott a Megbízó által szolgáltatott szakmai tartalom és egyéb adatok, információk helyességét 
nem köteles vizsgálni, azonban Megbízott vállalja, hogy amennyiben valamely helytelenséget, 
ellentmondást észlel, akkor arra felhívja Megbízó figyelmét. 

 
3. Megbízott köteles a megbízás kapcsán tudomására jutott információkat, valamint a munka során 

készült dokumentumokat bizalmasan kezelni. 
 
4. Megbízott a tevékenységéről a Megbízót folyamatosan tájékoztatja. 
 
5. Megbízó jogosult a megbízás teljesítéséről, vagy egyes konkrét kérdésekről a fentieken 

túlmenően tájékoztatást kérni, a megbízás teljesítése során keletkezett iratokba betekinteni. 
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6. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles 

eljárni. Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást. 
 
 
7. Megbízó köteles a Megbízottat folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden, a megbízás 

tekintetében lényeges változásról, döntésről. 
 

 
8. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok 

tekintetében a Megbízó a Megbízott közbeszerzési szakmai iránymutatása mellett önállóan, saját 
felelősségére köteles állást foglalni arról, hogy az egyes benyújtott ajánlatok kirívóan alacsonynak 
vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást, avagy a bírálati részszempontok szerinti valamelyik 
tartalmi elemük vonatkozásában lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, 
illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaznak-e, és erre tekintettel 
szükséges-e az indokolás kérése, illetve az ajánlat esetleges érvénytelenné nyilvánítása.  

 
9. A Megbízó ugyancsak a Megbízott közbeszerzési szakmai iránymutatása mellett önállóan, saját 

felelősségére dönt arról, hogy a közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat(ok)ban üzleti titokként 
megjelölt információk valóban üzleti titokként kezelhetők-e, illetőleg ezekre vonatkozóan az adott 
gazdasági szereplő (részvételre jelentkező/ajánlattevő) megfelelő indokolást adott-e. 

10. A Felek rögzítik, hogy a kommunikációjuk, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus 
kapcsolatot részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus 
formátumban történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

 
11. Felek rögzítik, hogy amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárást ugyan azon beszerzés 

tárgyában nem a Megbízottnak felróható okból ismét le kell folytatni, úgy a felek az új 
közbeszerzési eljárás lebonyolítási díjának meghatározásában közös megegyezéssel kívánnak 
megállapodni. 

 
 
IV. A MEGBÍZOTT FELELŐSSÉGE 
 
n) Megbízott általános polgári jogi felelőssége beáll abban az esetben, amennyiben szakszerűtlen 

eljárása, illetve tanácsa folytán - amely a Megbízott felelősségi körén belüli jogszabálysértés, 
illetőleg mulasztás miatt történt - a Közbeszerzési Döntőbizottság és/vagy bíróság az eljárás 
eredménytelenségét, vagy érvénytelenségét, vagy az eljárás jogsértő jellegét határozatában 
kimondja. 

 
Megbízott felelőssége kiterjed - az előző pontban foglaltak fennállása esetén – valamennyi 
bizonyíthatóan Megbízottnak felróható okból történt esetleges bírságra vonatkozóan.  
 

2. Megbízott a jelen szerződésben vállalt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatait a 
Kbt. és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/201. (XII.18.) 
Korm.rendelet rendelkezéseinek megfelelően végzi. 

 
3.  A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a Kbt. és a vonatkozó jogszabály által előírt 

felelősségbiztosítással. 
 

4. Megbízott köteles a Megbízót a szakszerűtlen utasítása esetén erre írásban figyelmeztetni, illetve - 
amennyiben erről hitelt érdemlően tudomást szerez - annak szakszerűtlen voltára figyelmét 
felhívni. 
A Megbízott kizárja a felelősségét minden olyan esetre, amikor a Megbízó a Megbízott javaslata, 
tanácsa, felhívása vagy ajánlása ellenére cselekszik. 
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V. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
Megbízási díj: A megbízási díj nettó összege rögzített átalány ár, amely a szerződés teljesítése során 

és időtartamán belül nem változtatható. 

Megbízási díj:700.000.- Ft + 27 % Á F A,  

azaz: Nyolcszáznyolcvankilenc-ezer forint. 

 
 

2.  A Megbízott a szerződés teljeskörű teljesítését követően nyújthatja be számláját. Rész-számla 
benyújtására a szerződésben nincs mód. 

 
3. Megbízott a közbeszerzési eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről készült – Összegzés 

az eljárás eredményéről - tájékoztató megküldésével teljesít, ezt követően jogosult a számla 
benyújtására.   

 
4. A Megbízott a szerződésben foglalt összegen túl semmilyen egyéb költségtérítésre nem jogosult. 

Ezzel együtt az eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény ellenőrzési és egyéb közzétételi, 
rendszerhasználati költségek a Megbízót terhelik. 

 
5. Az eljárások lezárása után Megbízó - a teljesítés igazolását követően - a Megbízott által 

szabályszerűen kiállított és benyújtott számlát, annak kézhezvételét követően 15 napon belül 
átutalással köteles kiegyenlíteni a Megbízott 10700220-44115007-51100005 számú 
bankszámlájára. 

 
6. A Megbízott a számlák kiegyenlítését követően is térítésmentesen látja el a jelen szerződés II.2, 3. 

pontjában meghatározott feladatokat.  
 
 
VI. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZ ŰNÉSE 

 
f) A megbízási szerződés időbeli hatálya a szerződés aláírásától - a jelen szerződés I. pontjában 

meghatározott - közbeszerzési eljárás befejezéséig tart, illetve a közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen megkötött szerződés esetleges módosítása esetén azok aláírását követően a 
szerződésmódosításról közzéteendő hirdetmény(ek) megjelentetéséig.  

 
g) Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik. 
 
h) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az azonnali felmondás jogát kölcsönösen a súlyos 

szerződésszegés esetére korlátozzák. Súlyos szerződésszegésnek minősül a II. és III. 
fejezetekben megjelölt megbízotti kötelezettségek felszólítás ellenére történő elmulasztása, 
valamint a IV. fejezet rendelkezéseinek felróható megsértése. 

 
i) Bármely szerződő Fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal (rendes felmondás) 

30 napos határidővel a szerződést felmondani. 
 
j) Megbízott a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi 

szükséges feladatot ellátni, illetve Megbízóval együttműködni a tevékenysége átadás-átvételében. 
Ez esetben Megbízott a felmondás napjáig elvégzett tevékenysége ellenértékét a számlában 
jogosult érvényesíteni. 
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k) A szerződés megszűnése esetén a díjazásra, a Felek közötti elszámolásra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a megbízási szerződésekre vonatkozó 
rendelkezései alkalmazandók. 

 
VI. KAPCSOLATTARTÁS 

 
d) A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre jogosultak: 

Megbízó részéről:  
            Név: Hegedűs Ferenc polgármester 

Tel: 30/940 5074 
E-mail: polgarmester@retsag.hu 
 
Megbízott részéről:   
Márkus Pál ügyvezető 
Tel.: 32/512-100; 30/535-0144 
Fax: 32/412-100 
E-mail: markus@chello.hu 

 
 

Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax). 

A Megbízó kérésére a Megbízott bármikor köteles információt szolgáltatni a szerződés 
teljesítéséről. A szakmai kapcsolattartásban felek előnyben részesítik az elektronikus levelezést. 

 
 
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
d) A Megbízott a jelen szerződés aláírásával egyben nyilatkozik, hogy a Kbt-ben részletezett 

összeférhetetlenségi körülmények személyével szemben nem állnak fenn. 
 

e) A Megbízott a szerződés teljesítésének ideje alatt köteles a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók - a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett - névjegyzékében való 
szerepeltetését biztosítani.  
Megbízott részéről közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Neve: Márkus Pál 
Lajstromszáma:00385 
 

f) Megbízott képviselője jelen szerződés aláírásával egyben büntetőjogi és polgári jogi 
felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül. 
 

g) Szerződő felek a szerződés kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek elsősorban tárgyalás 
útján rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalások felek között nem vezetnek eredményre, úgy 
felek a megbízási szerződésből származó, illetve a teljesítés kapcsán létrejött valamennyi 
jogviszonyukra értékhatártól függően kikötik a Balassagyarmati Járásbíróság, illetve a 
Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

h) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő, a szerződés megnevezésére 
(típusára), tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés értékére, valamint ezen 
adatok változásaira vonatkozó valamennyi adat – az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a közpénzek felhasználásával, 
nyilvános és ilyenként a Megbízó részéről nyilvánosságra hozandó. 
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i) Jelen szerződés módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös akaratával, írásban 

érvényes. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben 
az egész szerződés érvénytelenségét, Szerződő felek az érvénytelen rendelkezést a 
szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. 
Szerződő felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy 
beleegyezés csak írásban (a másik félhez intézett levél, vagy visszaigazolt telefax, e-mail 
üzenet útján) érvényes és joghatályos. 
 

j) Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  
 

 
Rétság, 2019. június … 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Hegedűs Ferenc polgármester  

Megbízó 

……………………………………… 
                  Márkus Pál ügyvezet ő 
 Megbízott  

 
 

5.) Árajánlatok elbírálása m űszaki ellen őrzésre (Zöld város) 
           Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Zöldváros pályázat kivitelezési munkáihoz szükséges műszaki 
ellenőr biztosítása. Három árajánlat lett kérve, ezek meg is érkeztek. A Quadrát Építő és 
Kereskedelmi Kft ajánlata bruttó 4.635.500 Ft. Ez a legkedvezőbb ajánlat. A fedezetet a pályázat 
tartalmazza, önerő biztosítása nem szükséges.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal javasolja az árajánlat elfogadását a Képviselő-testület 
számára.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Ez a cég megelégedésünkre dolgozott már nekünk a 
városrehabilitációs pályázatnál is.  
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
95/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld város 
pályázat műszaki ellenőri tevékenységére érkezett árajánlatok elbírálásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Quadrát Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1096 Budapest, 
Thaly Kálmán u. 32. 4. emelet 6.),  3.650.000 Ft + 98 5.500 Ft áfa, összesen 
4.635.500 Ft. összegű árajánlatát fogadja el. A műszaki ellenőri munkák 
elvégzésére szerződés-tervezetet kell kérni. 
 
Határidő: 2019. június 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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6.) Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített s zakmai programjának jóváhagyása 
            Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A múltkor már tárgyaltunk arról, hogy a Rétsági Család- és 
Gyermekvédelmi Központ szolgáltatásai kiegészülnek a szociális diagnózis felvételének a feladatával, 
ezért egy fővel egészül ki a központ létszáma.  
A Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, javaslat, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
96/2019. (V.30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- 
és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és kiegészített 
szakmai programját, azokat jóváhagyja. 
 
Felelős: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 
Határidő: folyamatos 
 

7.) Tulajdonosi hozzájárulás kérése (MÁTRA-PHONE Kf t.) 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ez a cég készíti a Vác – Rétság - Balassagyarmat valamint 
Balassagyarmat szakaszokra az optikai hálózat kiviteli terveit. A kivitelezés városunkban a meglévő 
Elmű-Émász oszlopokon valósulna meg, légkábel vezetéssel. A cég tulajdonosi hozzájárulási 
kérelmet nyújtott be. Ez a munka önkormányzati ingatlanokat érint.  
A Bizottsági ülésen kérdés volt, hogy a városban ezen a szakaszon milyen vezetési móddal viszik a 
kábelt. Megtudtuk, hogy légkábel vezetése fog történni. A másik kérdés az volt, hogy érint-e 
belterületet a kábel útvonala. A válasz az volt, hogy belterületet nem érint. Hozzászóló kifejtette, hogy 
ebben az esetben nincs akadálya a hozzájárulás megadásának. Közútkezelői hozzájárulást is kért a 
cég, ezt a jegyző adhatja ki.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, hozzászólás, javaslat nincs, aki a kiosztotthatározati javaslat 
elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
97/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁTRA-
PHONE Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelméről készített előterjesztést. 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását 
adja a  
 

- Vác-Rétság optikai fejlesztés ÉM alépítmény építés ELMÜ-ÉMÁSZ 
üzemviteli optikai kábel Rétság eléréséhez a 03/23 és 03/22 hrsz-ú 
ingatlanok, 
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- Vác-Rétság optikai fejlesztés ÉM légkábel építés meglévő 22 KV-os 
oszlopsoron ÉLMÜ-ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel kiviteli tervei 
esetében a 08, 06, 05/6, 05/11, 03/20, 03/21, 05/32, 05/30 helyrajzi 
számú ingatlanok kiviteli terveinek készítéséhez. 

 
 
Határidő: 2018. június 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

8.) Döntés kártérítés jogcímen átvett t űzifáról 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Kb. 6 m3 fa került tárolásra kártérítés jogcímén. Két forrásból került 
hozzánk a fa. Abban kell döntést hozni, hogy a beérkezett fa mikor kerüljön kiosztásra a Szociális 
Bizottság által.  
Ezzel kapcsolatban több hozzászólás is elhangzott. Volt egy javaslat arra, hogy a szociális tűzifa 
kiosztásakor kerüljön kiosztásra ez a fa is. Javaslat volt az is, hogy meg kell kérni a városgondnokot, 
hogy biztonságosan zárják el ezt a fát a kiosztásig. Volt egy kérdés polgármester úrhoz, hogy az ilyen 
kivágott, megcsonkított fák esetében egyenlő elbírálás alapján történnek-e intézkedések. Példának 
felhozta a hozzászóló az Orgona közben durván megcsonkított fákat. Polgármester úr elmondta, 
hogy ő adott erre engedélyt, mert beteg emberek laknak ott, és ők kérték. Kifogásolta a hozzászóló, 
hogy valaki elvitte onnan a levágott faágakat, állítása szerint a polgármester engedélyével. 
Hozzászóló kérte, hogy a jövőben egyenlő mércével legyenek az ilyen esetek elbírálva.  
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? 
Senkit nem buzdítanék arra, hogy tévedésből vágjanak ki fát. Ha lesz szociális tűzifa program, az 
önkormányzat mindenképp pályázni fog.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
98/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kártérítés 
jogcímen átvett tűzifa kiosztása tárgyában készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az átvett tűzifát a 2019. évi szociális tűzifa 
pályázaton nyert mennyiséggel együtt kell kiosztani. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Szociális Bizottság 

 
9.) A 2018. évi karbantartási és felújítási terv vé grehajtása 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A város a 2018. évi felújítási és karbantartási terv alapján elvégzett 
feladatokat. Vannak el nem készült karbantartások is. Ezeket át kell tekinteni. Néhány feladat ki lett 
véve a végrehajtandó feladatok közül. Felsorol az anyag néhány feladatot, amelyek új döntést 
igényelnének.  
A Bizottsági ülésen hosszabb polémia folyt az anyaggal kapcsolatban. Az egyik hozzászóló nem 
értette az előterjesztést, hiszen a Testület már hozott döntéseket, amelyek érvényben vannak. Annak 
volt határideje, és van felelőse, végre kell hajtani őket. Másik hozzászóló sem értette az 
előterjesztést, hiszen már történt döntés ezekben a kérdésekben. Nem történtek egyeztetések, 
igényfelmérések. Kérdezte a hozzászóló, hogy mennyi lejárt szerződés van? Ezek végrehajtására 
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figyelni kellene. Vannak közbeszerzés-köteles munkák is. Rangsorolni kellene a városban felmerülő 
munkákat. 
A határozati javaslatot 6 egyöntetű i9gen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, észrevétel, javaslat van-e? 
Én örülök, hogy elkészült ez az anyag, mert legalább össze lettek foglalva a feladatok. Közben 
elkészült a Bem utca közvilágítása.  
 
Jávorka János képviselő: Ehhez kapcsolódva szeretném elmondani, hogy közvélemény-kutatást 
végeztünk. Sok akadályba ütköztünk, aztán arra az elhatározásra jutottunk, hogy a már megvalósult 
megoldást választjuk. Bízom benne, hogy a lakók megelégedését fogja szolgálni. A kátyúzás még 
várat magára, remélem, az is megvalósul.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Én is örülök, hogy elkészült ez az anyag, mert összefoglalja, hogy mi 
valósult meg, és mi az, amiről a Testület döntést hozott, és nem valósult meg. A hozott határozatok 
egy része megoldja saját magát, de vannak olyan határozatok, amelyek a PVB tagjainak 
közreműködése nélkül nem lett volna semmi.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Ennek a világításnak a költségét Rétság Város Önkormányzata fogja 
fizetni.  
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
99/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi 
karbantartási és felújítási terv végrehajtásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: -- 
Felelős: -- 

 
S Z Ü N E T 16.55 órától 17.11 óráig 
 

10.) Önkormányzati keresetkiegészítés lehet ősége 
                   Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A közszférában meglehetősen lemaradtak a bérek. Közben a 
minimálbér és a garantált bérminimum emelkedett, és néhány ágazatban bérfejlesztés is volt. 
Ezekből a központi bérintézkedésekből nagyon sokan kimaradtak. Nagy aránytalanságok jöttek létre 
a közszférában. Pl. a felsőfokú végzettségű köztisztviselők, akiknek az illetménye meghaladta a 
garantált bérminimumot, teljesen kimaradtak a béremelésekből. A garantált bérminimummal az is 
gond, hogy egyáltalán nem kezeli a munkában töltött éveket. Ez lehetetlen és igazságtalan 
helyzeteket eredményez. Ez a mostani béremelés beépül a dolgozók bérébe, jobban differenciál és 
arányosabb bérviszonyokat eredményez. Kiemelten figyelembe kell venni a közszolgálatban eltöltött 
időt. A Képviselő-testület az eddigi években is fontosnak tartotta a dolgozói megbecsülését, ezért 
alkalmazta az előző években a bérkompenzációt. Akiket a garantált béremelés érintett, ott volt egy 
jelentős bérnövekedés, akiket nem érintett, azok nem kaptak semmilyen béremelést. Az 
önkormányzati keresetkiegészítésnek az lenne a lényege, hogy amennyire lehet, helyben kezelje 
ezeket a kiszámíthatatlan, igazságtalan bérviszonyokat. A Képviselő-testület elmúlt években folytatott 
gazdaságos ás átgondolt gazdálkodása lehetővé tette egy ilyen bérrendezés megtételét. A 
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keresetkiegészítés az önkormányzat valamennyi dolgozójára kiterjedne. Nem terjed ki a választott 
tisztségviselőkre.  Nehezítette a helyzetet, hogy eltérő bérszámítások vannak. A 20 vagy 30 év 
jogviszonnyal rendelkező dolgozók kapnának egy külön összeget is. Amennyiben ezt a Képviselő-
testület elfogadja, akkor a bérkiegészítés január 1-ével visszamenőleg történne.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban hosszabb polémia zajlott. Hozzászóló elmondta, hogy 
meglehetősen nagy munka egy ilyen béremelés kidolgozása. Elhangzott néhány módosítási javaslat 
is. Másik hozzászólásban elhangzott, hogy átgondolt és alapos az anyag. Elmondta, hogy nem sok 
olyan 3000 fő alatti település van, amelyik ilyen mértékű béremelést tud biztosítani a dolgozóinak. 
Következő hozzászóló elmondta, hogy ha összeadjuk az elmúlt három évet, akkor több, mint 
100.000.000 Ft-ot fordítottunk bérrendezésre az önkormányzat dolgozóinál. Elhangzott, hogy 
szubjektív elem nincs az előterjesztésben. Elhangzott egy kérés, hogy az intézményvezetők 
próbáljanak segíteni a lebonyolításban, hogy a dolgozók minél előbb hozzájussanak a 
béremeléséhez.  
Az eredetihez képest van módosító javaslatom. A Polgármesteri hivatal ügykezelőjénél 25.000 Ft 
emelést, a MT-s foglalkoztatottaknál 15.000 Ft, a minimálbéreseknél 13.000 Ft legyen az emelés. 
Emiatt a közalkalmazottak egy részénél is volt változtatás. Így a teljes összeg 1.415.300 Ft-tal 
növekedett.  
Kérem, fogadjuk el az új szisztémát. Jó munkát kívánok az érintetteknek.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Kotroczó Balázs képviselő: Akik nem dolgoztak ilyen helyen, azok nem tudják, hogy itt milyen 
keresetek vannak. Már nagyon kellett ez az emelés. Az uniós választások után már ülésezett az 
Országgyűlés. Elhangzott, hogy lehet számítani az önkormányzatoknál bérrendezésre. Reméljük, 
lesz belőle valami.  
 
Jávorka János képviselő: Hallottam egy olyan véleményt, hogy nem támogatunk senkit. Ez az 
előterjesztés a legjobb példája annak, hogy ez nem így van. Rétság Város Önkormányzat nagyon sok 
féle támogatást ad a lakosságnak (szemétszállítás támogatás, segélyek, ösztöndíjak stb.) Bízom 
benne, hogy a következő években hasonló emelésekről lehet majd beszámolni.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Amit Balázs mondott, az jó hír lenne, de ez már a negyedik-ötödik 
ilyen ígéret.  
Ennek az anyagnak az előterjesztője Dr. Szájbely Ernő. kihangsúlyozom, hogy ha ő alapos munkával 
nem dolgozza ki ezt a rendszert, akkor ez nincs itt a Testület előtt, és nincs béremelés. A 
polgármester ezért egy szalmaszálat nem tett. Az évi 40 millió forint jelentős összeg egy településen. 
Kormánynak lenne feladata a dolgozóit megfelelő bérezésbe hozni.  
Senki nem figyelt arra, hogy egyetlen ember maradt ki az emelésből, ez pedig a fogorvos.  
Nagy köszönet illeti.  
 
Varga Dávid Géza képviselő: Ez az előterjesztés nagyon kellett. Szeretném megköszönni Doktor úr 
munkáját. Örülök, hogy a módosítások beépítésre kerültek. Egy bérbe beépített 
keresetkiegészítésnek megtartó ereje van.  
Köszönöm még egyszer, és támogatom az előterjesztés elfogadását.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Nincs olyan bérrendezés, amivel mindenki elégedett. Rendkívüli nagy 
munka ennek a kidolgozása. A bizottsági ülésen voltak javaslatok, jó, hogy nem álltunk le vitatkozni. 
Jó, hogy az előterjesztő nem engedett senkinek belenyúlni.  
Köszönöm ezt a nagy munkát.  
Óriási szerencse, hogy Rétság Város Önkormányzata megengedheti magának ezt az emelést.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                                  13/2019.(05.30.) sz. jegyzőkönyve 

21 

 

  
100/2019. (V.30.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzati keresetkiegészítés lehetőségéről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy önkormányzati keresetkiegészítésben 
részesíti az önkormányzatnál és intézményeinél jelenleg is legalább heti 
tizenhat órában, kinevezéssel foglalkoztatott, a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX . törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 
hatálya alá tartozó munkavállalókat. Nem terjed ki az önkormányzati 
keresetkiegészítés a választott tisztségviselőkre, így a polgármesterre, az 
alpolgármesterre és a képviselőkre, valamint a közfoglalkoztatottakra.  
Az önkormányzati keresetkiegészítés megállapítása során a következőképpen 
kell eljárni: 
A Képviselő-testület a fenti rendelkezéssel érintett munkavállalók számára 
2019. január 1 -től önkormányzati keresetkiegészítés számfejtését rendeli el, az 
alábbi módszerek alkalmazásával. 
A köztisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi  
CXCIX. törvény    1-es számú mellékletében található bértábla szerinti 
szorzószám és a felsőfokú végzettségűek, valamint a vezetői pótlékkal járó 
munkakört betöltők esetében 30.000 Ft, míg az érettségi végzettségűek 
esetében 20.000 Ft szorzatának összege adja meg a havi önkormányzati 
keresetkiegészítés összegét. A köztisztviselők különböző címen kapott 
pótlékának,  béreltérítésének és illetménykiegészítésének összege nem 
változik. A közszolgálati ügykezelők önkormányzati keresetkiegészítése havi 
25.000 Ft. A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők esetében a 
részmunkaidő arányában csökkentett keresetkiegészítés kerül megállapításra. 
A közalkalmazottak esetében – kivéve a védőnőket – a jelenleg hatályos 
közalkalmazotti bértábla fizetési osztályainak első fizetési fokozataiban 
meghatározott összegek helyett az A fizetési osztálynál 135.000 Ft-ot, a D 
fizetési osztálynál az 1-3-ig terjedő fizetési fokozatoknál 210.000 Ft-ot, a 4-es 
fizetési fokozattól kezdődően 201.000 Ft-ot, az F fizetési osztálynál 220.000 Ft-
ot kell figyelembe venni az önkormányzati keresetkiegészítés kiszámításánál. 
Ezeket az induló összegeket kell a számítás során megszorozni a 2018. évi L . 
törvény 6. számú mellékletében található közalkalmazotti bértáblában az egyes 
dolgozókra vonatkozó különböző fizetési fokozatokhoz tartozó 
szorzószámokkal. Az így kapott szorzat összegéhez hozzá kell adni a 
különböző címen eddig is kapott pótlékok változatlan összegét, megkapva így a 
munkavállaló új havi összbérét. A régi és az új összbér közötti különbség adja 
meg a havi önkormányzati keresetkiegészítés mértékét. A közalkalmazottak 
különböző címen kapott pótlékainak összege nem változik. A részmunkaidőben 
foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a részmunkaidő arányában 
csökkentett keresetkiegészítés kerül megállapításra. 
A védőnők esetében személyenként havi 20.000 Ft az önkormányzati 
keresetkiegészítés mértéke. 
A Napközi Otthonos Óvoda esetében az óvónők havi önkormányzati 
keresetkiegészítése személyenként havi 20.000 Ft, az óvoda által más 
munkakörben foglalkoztatott dolgozók havi keresetkiegészítése személyenként 
havi 10.000 Ft. A részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak esetében a 
részmunkaidő arányában csökkentett keresetkiegészítés kerül megállapításra. 
A Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozóknál a garantált bérminimumra 
besorolt dolgozók személyenként havi 15.000 Ft önkormányzati 
keresetkiegészítésben, a minimálbérre besorolt dolgozók személyenként havi 
13.000 Ft önkormányzati keresetkiegészítésben részesülnek. A 
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részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a részmunkaidő arányában 
csökkentett összeg kerül megállapításra.  
Ha a keresetkiegészítéssel érintett munkavállaló foglalkoztatási jogviszonya 
2019. január 1. után jött létre, akkor a jogviszony kezdő napjától számítottan 
jogosult az önkormányzati keresetkiegészítésre. 
További önkormányzati keresetkiegészítés illeti meg valamennyi intézményre 
és szolgálatra kiterjedően mindazokat a jelenleg is foglalkoztatott dolgozókat, 
akik az önkormányzatnál, illetve jogelődjénél, valamint ezek intézményeinél 
legalább 20 vagy 30 éves jogviszonnyal rendelkeznek. Az önkormányzati 
keresetkiegészítés mértéke a legalább 20 éves jogviszonnyal rendelkező, 
jelenleg is foglalkoztatott dolgozók esetében havi 20.000 Ft, a legalább 30 éves 
jogviszonnyal rendelkező, jelenleg is foglalkoztatott dolgozók estében havi 
30.000 Ft. Ha valakinek a  jogviszonya év közben éri el a fenti feltételeknek 
megfelelő 20 vagy 30 éves határt, akkor az elérés hónapjának első napjától illeti 
meg az önkormányzati keresetkiegészítés. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzati keresetkiegészítés megvalósításához 
szükséges fedezetet, 38.110.200 Ft-ot, a 2019. évi költségvetésben biztosítja. A 
költségvetés következő módosításakor a fenti összeg átvezetéséről 
gondoskodni kell. 
 
Az érintett intézményvezetők által elkészített átsorolásokat a Magyar 
Államkincstárhoz történő feladás előtt a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság elnökének ellenőrzés és láttamozás céljából be kell mutatni. 
 
Határid ő:  keresetkiegészítés végrehajtására 2019. július 5. 
                   előirányzat átvezetésre: szöveg szerint 
 
Felelős:   munkáltatói intézkedések megtételéért : Hegedűs Ferenc 
polgármester 
                                                                               Dr. Varga Tibor jegyző 
                                                                               Varga Nándorné mb. 
intézményvezető 
                                                                               Kovácsné Gregor Márta 
intézményvezető 
                                                                               Vinczéné Szunyogh Judit 
intézményvezető 
 
              költségvetés módosításáért:  Dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs 
Ferenc polgármester    
                   
              átsorolások ellenőrzéséért:   Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 

 
 

11.) Szerződéskötések jóváhagyása és Vis Major bizottság jegyz őkönyve alapján és  
      az Ünnepi Könyvhét Sás Károly gyermekel őadásáról való szerz ődés  
      jóváhagyásának kérelme 

                       Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár idén is megrendezte a 
Gyermeknapot. Az ehhez és az Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódó szerződés-tervezetek elfogadását a 
Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
101/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtárnak az Ünnepi Könyvhét alkalmából Sás 
Károllyal tartandó író-olvasó találkozóval kapcsolatos szolgáltatási 
szerződéséről, valamint a Városi Gyermeknappal kapcsolatos szerződések 
utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztését.  
A képviselő-testület egyetért a Vis major munkacsoport véleményével és 

-  a „Szép Vidék” Kulturális és Sportegyesülettel kötött szerződést 
360.000 Ft vállalási árral, 

- Gottfried Emese Ibolya egyéni vállalkozóval kötött  szerződést 154.000 
Ft-os vállalási árral, 

- Tarbály Csaba egyéni vállalkozóval kötött szerződést 100.000 Ft + áfa 
vállalási árral, 

- a Retro Világ Kulturális és Sportegyesülettel kötött szerződést 120.000 
Ft-os vállalási árral 

utólag jóváhagyja.  
 
 Az Író-olvasó találkozóra Sás Károllyal kötött szerződést 35.000 Ft-os vállalási 
árral jóváhagyja.   
 
A programok fedezete a 2019. évi költségvetésben biztosított. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Nándorné 

 
12.) Tulajdonosi hozzájárulás 

                        Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök:  Baginé Székely Anita vásárolta meg Rétság Város Önkormányzattól a 
05/28. hrsz. ingatlant. A vételár kifizetése és a jegyzői kijelölés megtörtént, azonban a földhivatali 
bejegyzésre nem került sor. A vevő érdekmúlás miatt a szerződéstől el kíván állni. Kérte a vételár 
visszafizetését. 
A bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy a földhivatali elutasító határozat megérkezése után 
miért nem történt intézkedés. A válaszból megtudtuk, hogy jegyzői kijelölés volt, azért nem léptek, 
mert nem rétsági hatáskör.  
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
102/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 05/28 hrsz-ú 
ingatlan vételár visszafizetése tárgyában készített előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 05/28 hrsz-ú ingatlan 
178.500 Ft-os vételárának visszafizetését támogatja. A 265/2015.(XII.18.) KT 
határozatot visszavonja.  
 
Határidő: 2019. június 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
13.) Polgármesteri kérelem 

                       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Egy fő segédmunkással a Városüzemeltetési csoport létszámának 
növelését kérte az előterjesztő. Hosszabb vita zajlott le ezzel kapcsolatban a bizottsági ülésen. A 
Városüzemeltetési csoport vezetőjétől ilyen kérés nem hangzott el. Az ülésen jelen lévő Salgai 
György elmondta, hogy nem is tudja, miről van szó, meglepetésként érte a dolog. Az érintett személy 
jelen pillanatban érvényes szerződéssel rendelkező közmunkás. Korábban született olyan döntést, 
hogy pl. fűnyírásra a szezonban lehet felvenni alkalmi munkára valakit. Polgármester úr elmondta, 
hogy egy közmunkás őt megkérte, hogy fogalmazza meg ezt az előterjesztést. Hozzászóló elmondta, 
hogy nem ilyen módon kell megoldani ilyen kérdéseket. Nem is szabadott volna idehozni ezt az 
előterjesztést. Ha felvennénk alkalmazotti jogviszonyba ezt a közmunkást, akkor a többiek is joggal 
elvárnák, hogy felvegyük őket, és akkor kezelhetetlen helyzet alakulna ki.  
A Bizottság a határozati javaslatok közül a B változat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
103/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városüzemeltetési Csoport létszámnövelésére vonatkozó polgármesteri 
kérelemről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a Városüzemeltetési Csoport 
létszáma 1 fő segédmunkással kibővítésre kerüljön. 
 
A Képviselő-testület tekintettel a közelgő önkormányzati választásokra tartós 
kötelezettséget csak indokolt esetben kíván vállalni. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
14.) Pótelőirányzat kérése f űtési pótlékra 

             Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  
     
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az ismert időjárási viszonyok miatt a Hivatalban a fűtést nem lehetett 
leállítani a fűtési idény végén. Egy havi fűtési pótlék biztosítását kérte az előterjesztés. 
A Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára a 
határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                                  13/2019.(05.30.) sz. jegyzőkönyve 

25 

 

104/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pótelőirányzat 
kérése fűtési pótlékra tárgyú előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület 40.000 Ft megbízási díj és 7.800 Ft járulék megfizetésére 
pótelőirányzatot biztosít. 
 
A pótelőirányzat átvezetésére a 2019. évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: kifizetésre azonnal, előirányzat átvezetésre szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

15.) Lakossági kérelmek (Takarék u. 9., Takarék u. 11.) 
              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Két lépcsőház nyújtott be kérelmet, melyben járda felújítást és korlát 
elhelyezést kérnek. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy fel kell mérni, hogy miről van szó, és a következő évi 
karbantartási tervbe bele kell tenni, ha indokoltak a kérések.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, hozzászólás? 
 
Varga Dávid Géza képviselő: Lassan megoldódik az egész Takarék utca – Nyárfa utcai terület. A 
jövő évi karbantartási tervig a Takarék 21. is be fogja adni a kérelmét.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
105/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Takarék u. 9 
és Takarék u. 11. szám alatt lakók kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Takarék u. 9. szám előtti társasház lépcsőfelújítását és 
korlátelhelyezési munkákat, valamint a Takarék u. 11. szám alatti társasház 
előtti összekötő lépcső felújítási munkákat be kell építeni a 2020. évi 
karbantartási tervbe. 

 
Határidő: 2019. június 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
16.) Kérelem önkormányzati hozzájárulás biztosításá hoz gyermekek véd őoltásához 

              Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Dr. Csortán Magdolna gyermekorvos fordult a Képviselő-testülethez. 
Néhány hátrányos helyzetű megyében lehetőséget kaptak az orvosok a 11-19 éves korosztály 
számára ingyenes védőoltás biztosítására. Ez a gennyes agyhártyagyulladás baktériuma ellen véd. 
Az oltás térítésköteles, egy adag 30.000 Ft-ba kerül. Az oltásra a vártnál nagyobb volt az érdeklődés, 
viszont a kapott oltóanyag nem elég minden igény kielégítésére. A hiányzó 28 darab oltóanyag 
biztosítását kéri a kérelmező. A védettség eléréséhez 2 darab oltást szükséges beadni.  
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A bizottsági ülésen felháborítónak tartotta a hozzászóló, hogy ilyen egyáltalán szóba kerül. A listán 
szereplő gyermekek közül 28-nak nem jutott oltóanyag. A Bizottságnak az volt a javaslata, hogy 
rétsági lakcímmel rendelkező gyermekek kapják meg ezt a támogatást.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen javalattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
106/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kérelem 
önkormányzati hozzájárulás biztosításához gyermekek védőoltásához” 
tárgyban készült előterjesztést. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1.680.000 Ft-ot biztosít a rétsági állandó 
lakcímmel rendelkező 11-19 éves gyermekek számára a gennyes 
agyhártyagyulladást okozó meningococcus-B baktérium elleni 28 db. Trumenba 
nevű oltóanyag megvásárlásához. A két részletben megvásárolt oltóanyagot a 
rétsági házi gyermekorvosi körzetben kell felhasználni. Az oltóanyag átvételéről 
és felhasználásáról Dr. Csortán Magdolna Anna házi gyermekorvostól igazolást 
kell kérni. 
Az oltóanyag megvásárlásához szükséges bruttó 1.680.000 Ft fedezetet a 
Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A fenti 
összeg költsévetésen való átvezetéséről gondoskodni kell. 
 
Határid ő:  2019. június 04. 
Felelős:   szükséges intézkedések megtételéért:  Mezőfi Zoltán alpolgármester 
               költségvetésen történő átvezetésért:  Dr. Varga Tibor jegyző 

 
17.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kért támogatást az Országos 
Tehetségkutató Verseny és Roma Folklórfesztivál megrendezéséhez. A kérelem szerint 250.000 Ft 
áll rendelkezésükre.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy konkrét számlák alapján fizessen az 
önkormányzat, és hogy átadott pénzeszközként, utófinanszírozással, megfelelő számla ellenében 
történjék a kifizetés. A hozzászóló nem értette, hogy ha 250.000 Ft keretük van, akkor miért 
rendeznek 500.000 Ft-os rendezvényt. Másik hozzászóló az utófinanszírozással értett egyet. 
Javaslatként elhangzott, hogy 200.000 Ft-ot kapjanak támogatásként nevesített fellépőkre. Ezt a 
javaslatot 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
kiosztott határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
107/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a 2019. július 20-án megtartandó Országos 
Tehetségkutató verseny és Roma folklór fesztivál rendezvényéhez 
utófinanszírozás formájában 200.000 Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint: 

- magyar zenészek (Rajkó zenekar tagjai, énekes, kísérők) 120.000 Ft, 
- magyarnóta énekesek (4 fő) fellépésére 80.000 Ft. 

 
A támogatásról az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 
20/2013. (XI.26.) számú önkormányzati rendeletben elfogadott tartalmú 
megállapodást kell kötni. 
 
Határidő: 2019. június 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

18.) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó  működésér ől, a Nonprofit Kft. 
taggy űléséről, illetve a 2018. évi mérlegbeszámoló elfogadása   

              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A 2019. évi munkatervünk alapján elkészült a tájékoztatás és a 
mérlegbeszámoló elfogadásáról készült napirend.  
A rendelő működéséhez a szakmai feltételeket ebben az évben is tudták biztosítani. Minden 
szakterületen rendelkezik az intézmény szakorvossal. A rendelkezésre álló kapacitást maximálisan ki 
tudták használni. A béremelésnek csak a töredékét kapta meg az intézmény. A többletemelést nekik 
kellett kigazdálkodni.  
Az Egészségfejlesztési Iroda is meghatározó feladatokat végzett a járás területén. Számtalan 
egészségmegőrző programot, felvilágosítást, sokféle programot szerveztek, a környező településekre 
is kitelepültek.  
A tavalyi évben több eszközt is beszereztek a megtakarított forrásaikból. Folyamatosan pótolja az 
intézmény az elhasználódott eszközöket, orvosi műszereket. Igazgatóasszony elmondta, hogy 
sikeres pályázattal 3 készüléket sikerült elnyerni. Az önkormányzattól támogatást nem vettek igénybe, 
lejárt tartozásuk nincs. A hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségnek határidőn belül tettek 
eleget, az aktuális közterheket megfizették.  
A kft. taggyűlését is megtartották. Több napirendi pont volt. A szakmai beszámolót és egyéb 
beszámolót is elfogadta a taggyűlés.   
A kft. működése biztonságos, gazdálkodása takarékos.  
Telek Zsolt könyvvizsgálót újabb 5 évre megválasztottuk, mert munkájával elégedettek voltunk.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy áttekinthető, lényegre törő anyagot kaptunk. A működés 
biztonságos, ez országos szinten is példa értékű. Tartalékképzésre azért van szükség, mert az 
eszközök amortizációja miatt várható, hogy nagyobb értékű gépet kell felújítani vagy cserélni.  
Polgármester úr elmondta, hogy rengeteg kívülállótól kap pozitív visszajelzést a működéssel 
kapcsolatban. Minden dolgozónak megköszönte a munkáját.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-
testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Jávorka János képviselő: Nagyon sokan pozitívan nyilatkoznak az intézményben folyó munkáról, a 
rendről, a tisztaságról. Köszönetemet fejezem ki minden dolgozónak, és további jó munkát kívánok. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Több, mint 8 éve működik az intézmény. A tervezés és az építkezés 4 
évet vett igénybe. Mint minden nagyívű beruházásnál, itt is voltak támogatók és „ellenlábasok”. 
Jakab doktor úr rendezvényeken fellép, ahol bemutatja ezt a modellt. Büszkék lehetünk erre az 
intézményre, arra, hogy olyan intézményt alapítottunk annak idején, ami messze viszi Rétság hírét.  
Aki a kiosztott határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
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108/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztatás a 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, 
illetve a 2018. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról készített napirendet. 
 
A Képviselő-testület a szakmai beszámolót és a mérlegbeszámolót elfogadja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 

19.) Beszámoló a közérdek ű adatok közzétételének és megjelentetésének 
tapasztalatairól   

                Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot a Képviselő-testület számára. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
109/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű 
adatok megjelentetésének tapasztalatairól készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 

 
20.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat ok ellátásáról 

                Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Minden év május 31-ig kell egy átfogó értékelést készíteni.  
A Bizottság a határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület számára. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
110/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018.évi ellátásáról szóló 
beszámolót megismerte és elfogadja.  
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Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jelen jóváhagyó 
határozatával együtt a 1997.évi XXXI. törvény 96.§ (6.) bekezdése szerint 
továbbítsa a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztálya részére  
 
Határidő: 2019. május 31.  
Felelős: jegyző  
 

21.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi m űködésér ől   
                Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A hivatal által ellátandó feladatok három fő csoportra oszthatók: 
testületi döntések előkészítése és végrehajtása, állami- és közigazgatási hatósági feladatok ellátása, 
egyéb feladatok. A munka minőségét alapvetően a megfelelő létszámú, szakképesítésű és gyakorlott 
apparátus határozza meg. Mennyiségét a folyamatosan változó jogszabályi változások határozzák 
meg. Ezek nagy terheket jelentenek az apparátus számára. A testületi döntések előkészítése és 
kiküldése folyamatos volt. 2018-ban 23 képviselő-testületi ülés és 24 PVB ülés, és 11 SZB ülés volt. 
A Testület 257 határozatot és 14 rendeletet alkotott. Kb. 2300 oldal előterjesztés készült. Ennek nagy 
részét a jegyző általános helyettese készítette. A Testület szigorú gazdálkodási elvárásai megnövelik 
a napirendek számát, így az előkészítő munka mennyiségét és a végrehajtást is. 
A hatósági jogkörök ellátását a jegyző felügyeletével végzik. Nagy teher a végrehajtási eljárások 
lefolytatása. Az ügyiratok száma növekszik, az ügyiratforgalom nem minden esetben tükrözi az 
elvégzett munka mennyiségét. A hivatal feladatainak jelentős részét képezik az intézmények 
működtetéséhez kapcsolódó nem hatósági tevékenységek.  A hivatal végzi az önkormányzat 
munkaügyi feladatait és. Sok feladatot adnak a statisztikák, adatszolgáltatások teljesítései. A felsőbb 
hatóságok sokszor azonnalra kérik az adatokat. Az apparátus egy része túlterhelt. A technikai 
ellátottság megfelelő. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az anyag a lényegi adatokat tartalmazza. A munka folyamatosan 
nehezül, nincsenek tiszta profilok.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-
testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, észrevétel? 
Köszönjük a beszámolót, és a hivatali dolgozók munkáját.  
Aki a kiosztott határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
111/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatal tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a hivatal feladat és hatáskörébe 
tartozó feladatokat továbbra is szabályszerűen és határidőre a megszokott 
magas színvonalon végezzék el, továbbra is biztosítsák az udvarias, szakszerű 
és gyors ügyintézést. 
 
Határidő: folyamatos,  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
22.) Tájékoztató követelések állományáról  

               Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ez egy negyedévente visszatérő előterjesztés, amely számot ad a 
kintlévőségeink állásáról. A bizottsági ülésen az hangzott el, hogy jó döntés volt a negyedévenkénti 
beszámoló kérése. A számok alapján azt lehet megállapítani, hogy a tartozás folyamatosan csökkenő 
tendenciát mutat. Ez azt jelzi, hogy az ezzel foglalkozók eredményes munkát végeznek.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Jávorka János képviselő: Ez egy több éve folyó tevékenység. Azt lehet megállapítani, hogy lassan, 
de biztosan csökken az önkormányzat kintlévősége. Köszönetemet fejezem ki a hivatali dolgozóknak 
az ez irányban végzett munkájukért.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
112/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 
követelésállományáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi 
érintettől - a jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembevétele mellett – 
továbbra is aktív közreműködést és számokban kimutatható eredményes 
munkát vár.    
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

23.) Buszváró nyitvatartásának módosítási kezdemény ezése 
              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Azt a javaslatot tartalmazza az előterjesztés, hogy a buszváró reggel 6 
órakor legyen kinyitva, és este 18.30 órakor legyen bezárva. A nyitást-zárást a Polgármesteri Hivatal 
takarítónője végzi, a takarítást pedig közmunka programban résztvevők végzik.  
A bizottsági ülésen erről a napirendről vita nem alakult ki, a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal 
támogatta a határozati javaslat elfogadását.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
113/2019. (V. 30.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a buszváró 
nyitvatartási idejének módosításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a buszváró munkanapokon 6,00 órától 
18,30 óráig legyen nyitva. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

24.) TKM működési szabályzatának felülvizsgálata 
               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Régóta téma, hogy szükséges lenne a korábbi szabályzat módosítása. 
A bizottsági ülésen egy kiegészítő javaslat hangzott el, ami beépült a szabályzatba. Az így kialakult 
szabályzatot a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, észrevétel van valakinek? 
A legjelentősebb változás az, hogy nevesített civil szervezetnek kell lennie a kérelmezőnek. Az 
általános iskola természetesen marad a támogatottak között. Kicsit jobban látszódó keretet adtunk. 
Nem nagyon tudunk mondani más önkormányzatot, ahol létezik ilyen támogatás.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
114/2019. (V.30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi 
Kapcsolatok Munkacsoport Működési szabályzatának módosításáról készített 
előterjesztést.  
 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Működési Szabályzatot 
elfogadja. Az új szabályzat hatálybalépésének napja: 2019. június 01. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

Rétság Város Önkormányzat  
Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoportjának  

Működési Szabályzata  
 
A Munkacsoport ellátja a Képvisel ő-testület által a költségvetési rendeletben megálla pított   
feladatokat:  
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Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város Önkormányzatának éves 
költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” keretből a helyi civil 
szervezetek és egyesületek által szervezett szabadidős, sport és kulturális programok, továbbá a 
helyi általános iskola és óvoda által a gyermekek részére szervezett, valamint a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár szakmai csoportjai által szervezett szabadidős, oktatási, sport és kulturális 
programok kapcsán felmerült utazási költségekhez és belépő díjakhoz.  
 
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport feladatai: 
 

e) Támogatási kérelmek elbírálása 
 
c) A támogatás összegéről, céljairól – az Önkormányzat saját intézményein kívül - az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) számú 
önkormányzati rendelet szerinti megállapodást kell kötni. 
 

d) A támogatás összegéről a támogatottnak a keletkezett számlák másolataival kell elszámolni. Az 
eredeti számlán fel kell tüntetni: TKM támogatás terhére …………….. Ft elszámolásra került. 

 
e) A támogatás utófinanszírozás  formájában fizethető ki. 
 
f) A támogatási kérelemhez csatolni kell : 

g) a bekért árajánlatokat, vagy az internetről kinyomtatott érvényben lévő belépődíj 
tájékoztatókat, 

h) a tervezett utasnévsort.  
i) Az önkormányzat saját intézménye a támogatást és az annak terhére teljesített utazási és 

belépőjegy költségeket saját költségvetésében szerepelteti. 
 

6. Támogatási feltételek:  
k) Támogatható szervezetek:  utaztatási és belépődíj támogatásban csak rétsági  civil 

szervezetek, egyesületek, valamint a helyi általános iskola, a helyi óvoda, továbbá a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár szakmai csoportjai (továbbiakban együtt: intézmény) 
részesíthetők. 

l) Utazási költség esetén a legrövidebb út költsége tá mogatható, kivéve ha a hosszabb 
útvonal valamilyen ok miatt olcsóbb.  

m) Az igényelt támogatás lehet ősége: egy civil szervezet vagy egyesület, valamint a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár szakmai csoportjai évente maximum négy  alkalommal 
támogathatók. Az általános iskola és az óvoda tanuló- illetve gyermekcsoportonként, valamint 
tanulmányi versenyenként évente egy – egy alkalommal támogathatók.   

n) Nem támogatható:  párt, önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, gazdasági szervezet, 
nem önkormányzati intézmény, fegyveres erők és testületek. 

o) A támogatás összege és mértéke:  a támogatás alkalmanként maximum 150.000  forint  
lehet, és nem haladhatja meg az igazolt utaztatási és belépődíj összköltségének 70%-át. 

p) A támogatási kérelem benyújtásának határideje:  a kérelmet a felhasználást megelőzően 
legalább húsz  nappal előbb kell a „Működési Szabályzat” mellékletében lévő adatlapon 
benyújtani. 

q) A Munkacsoport a kérelmekről többségi szavazással dönt. 
r) A Munkacsoport szociális támogatást, segélyt nem adhat.  
s) A támogatott programon  a kérelmező civil szervezettől, egyesülettől, vagy intézménytől 

legalább 15 (azaz tizenöt) főnek kell résztvennie. Különösen indokolt esetben (pl. tanulmányi 
versenyen való részvétel) a Munkacsoport ettől a létszámtól eltérhet. 

t) A Kérelmező a „Támogatási Kérelemben” foglaltak szerint, a számviteli előírásoknak   
megfelelő, a támogatott nevére kiállított számla másolatával köteles elszámolni.  Az 
elszámoláshoz csatolni kell a programon ténylegesen résztvevők névsorát, útiköltség 
támogatása esetén a menetlevél másolatát. Elszámolási késedelem esetén újabb támogatási 
kérelem elutasításra kerül. 
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u) A Munkacsoport a feltételeknek nem megfelelő  kérelmet indoklás nélkül  elutasíthatja. 
v) Amennyiben a támogatást igénylő a kérelemben vagy az elszámolás során valótlan adatot 

közöl, egy évre ki kell zárni az önkormányzati támogatások lehetőségéből. 
 

7.a) A támogatásokra vonatkozó, a Munkacsoport által meghozott döntésekhez  a Képviselő-
testület egyetértése szükséges, ezért azt a  soronkövetkező ülésen elő kell terjeszteni. 

   b)  Az I/1. pont szerinti támogatási megállapodást a polgármester írja alá.  
 

 
                           II.  Feladatra megszavaz ott el őirányzatok követése  

 
A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz  a költségvetés „Mindenféle egyéb szabadidős 
szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására.  
 

                                                  III.   Kapcsolattartás  
 

l) Kapcsolatot tart  a rétsági civil szervezetekkel, egyesületekkel, valamint a rétsági oktatási és 
művelődési intézményekkel. 

m) Figyelemmel kíséri a város által rendezett  ünnepségek, megemlékezések programjait, és 
egyeztetve a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetésével, jóváhagyja azokat.  
 

                                         IV.   Munk acsoport munkájának segítése  
 
A Munkacsoport munkáját a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportjának vezetője 
segíti, aki: 

d) gondoskodik a Munkacsoport meghívóinak elkészítéséről, 
e) az ülésről jegyzőkönyvet vezet, 
f) előkészíti az átadott pénzeszközre vonatkozó támogatási megállapodást,  
g) vezeti a feladatra elkülönített előirányzatok nyilvántartását, 
h) tájékoztatást ad az elkülönített előirányzatok felhasználásának állásáról, 
i) tájékoztatást ad a korábban adott támogatások elszámolásáról vagy az elszámolások 

elmaradásáról, 
j) ellenőrzi a benyújtott elszámolások szabályszerűségét, 
k) gondoskodik a támogatások kifizetésekről. 

 
                                                    V.  Záró rendelkezések  
 

A szabályzat 2019. június 1. napon lép hatályba. 
A szabályzat hatálybalépésével az 54/2015.(IV.17.) KT határozattal jóváhagyott szabályzat 

hatályát veszti. 
 
Jelen szabályzatot Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ………./2019.(V.30.) Kt 
határozatával hagyta jóvá. 
 

 
TÁMOGATÁSI KÉRELEM 

 
 Utazással és belép ődíjjal összefügg ő költségek támogatására 

 
A kérelmező civil szervezet, egyesület, vagy intézmény, (továbbiakban: Kérelmez ő) : 
 

- megnevezése: ……………………………………………….. 
 

- címe: ………………………………………………………… 
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- tevékenységi köre: …………………………………………... 
 

Kérelmez ő képviselőjének neve: ……………………………………. 
 
                                            címe: ……………………………………. 
 
Kérelmez ő képvisel őjének nyilatkozata : büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 
fenti Kérelmez ő által megbízott, és a kérelem benyújtására felhatalmazott képviselője vagyok. 
 
Az igényelt támogatás célja, programja: ……………………………..…………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Az utazás eszköze: …………………………………………………… 
 
 
A program  ideje: ………………………………………………………. 
 
 
A résztvevők létszáma: ………………………………………………. 
 
 
Az utazás helye, és távolsága:………………………………                      ………… km    vagy/és 
 
                                óradíja  ………………….. óra     x  ……………. Ft 
             
 
A belépő díj összege személyenként: ………..Ft összesen: ………..Ft 
 
 
A kérelem benyújtásával a Működési szabályzat feltételeit elfogadtam. 
            
 
 
Rétság,    …….év    ……………….hó   …….nap 
  
                                                                        
                                                          Kérelmez ő képviselője: 

                                                                                                                             
…………………………… 

                                                                                                                                aláírás 
 
 

25.) TKM kérelmek 
               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A beérkezett kérelmekből már kettő korábban megérkezett, de 
hiánypótlásra visszaadtuk azokat. A három kérelemből kettő a Hunyadi János Nyugállományúak 
Klubjáé, egy pedig az Óvodáé. Az átvállalható összeg összesen 351.320 Ft. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A PVB is megtárgyalta ezt az anyagot, és támogattuk a TKM döntését.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
115/2019. (V.30.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi 
Kapcsolatok Munkacsoport döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és  

 
 

    utazás célja Átvállalható 
költséghányad 

1 
Rétsági Hunyadi János 
Nyugállományúak Klubja 

Cserkeszőlő Országos 
nyugdíjas találkozó 105 000 39 270 

144 
270 

2 
Rétsági Hunyadi János 
Nyugállományúak Klubja Kiskunmajsa fürdőzés 92 880 57 120 

150 
000 

3 
Napköziotthonos Óvoda 
Nagycsoport 

Nyírjes Füvészkert és 
Vadaspark 45 500 11 550 57 050 

Összesen:     
351 
320 

 
                                   mindösszesen 351.320 Ft-ot a fenti táblázat szerint átvállal. 

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

26.) Mikszáth u. 8. szám alatti lakó és a Takarék u tcai lakók kérelme 
              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Lakossági fórumon hangzott el egy kérés a Mikszáth utca 8. szám 
előtti bedőlt árokkal kapcsolatban. Az árok helyreállítása saját kivitelezésben nem oldható meg.  
A Takarék utcának a Zrínyi utca felőli részén lakók jelezték, hogy az úttest beszakadt, javítása 
indokolt.  
A bizottsági ülésen még két kérelem merült fel, az Ady-Széchenyi utcák kereszteződésénél és a 
Börzsönyi utcában.  
A határozati javaslat kibővítésre került, ezt támogatta a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a 
kiosztott határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
116/2019. (V.30.) számú Kt. határozat: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikszáth utca 
8. szám előtti ingatlan vízelvezető árok javításáról és a Takarék utcán lévő 
útbeszakadás javításának kezdeményezéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a munkák elvégzését indokoltnak tartja. A Képviselő-
testület az Ady Endre utca és Széchenyi utca kereszteződésében, valamint a 
Börzsönyi utcában lévő kátyúk javítását is indokoltnak tartja. Felhatalmazza 
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Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a két elvégzendő munkára a Váci Útépítő 
Kft-től árajánlatot és szerződéstervezetet kérjen. 
 
Határidő: 2019. június 08. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

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

hatáskörben hozott döntésekr ől.  
              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A bizottsági ülésen elhangzott az a kérdés, hogy hol tart a patkányirtás 
folyamata. Válaszból megtudtuk, hogy a szerződéskötés megtörtént, de a munka kezdő időpontja 
még nem ismert.  
Volt egy olyan észrevétel, hogy az annak idején megemelt közfoglalkoztatotti létszám nem lett 
feltöltve.  
A Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
 

28.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról   

              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Egy kérdés hangzott el, hogy a DMRV által elrendelt azonnali 
pataktisztítás melyik területre vonatkozott. Kiderült, hogy újra a kisparkolónál, a Bon-Bon melletti 
részen folyik a szennyvíz a patakba.  
A Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette, és ezt tanácsolja a Képviselő-testület számára is.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kérdés, hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincs, megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást.  
 
 

29.) Egyebek 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Megadom a hozzászólási lehetőséget. 
 
Jávorka János képviselő: Jeleztem már a Bem utcai kátyúk zúzott kővel történő feltöltését. 
Szeretném, ha lépnénk ebben.  
Megköszönöm a Május 1-én és a gyermeknapon részt vevőknek a közreműködést.  
Korábban már született döntés az iskola előtti kisjátszótér új eszközökkel való ellátásáról. A két 
körforgó már letelepítésre került. A mászókát holnap telepítik. A mászóvár köré eséscsillapító kerül, 
de nem volt tervezve ide szegély. A vállalkozó ígéretet tett arra, hogy megcsinálják, de ezt 
pótmunkában kell majd számlázni.  
Többen jelezték, hogy róka tett kárt a baromfiállományban több helyen. A Rendőrséget értesítette az 
önkormányzat. Folyamatban van, bízzunk benne, hogy eredményes lesz.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Többen kérdezték, hogy milyen építkezés zajlik a Rompos cukrászda 
mögötti önkormányzati területen. Tud róla az önkormányzat? 
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Az építési engedélyeket kizárólag elektronikus 
rendszeren keresztül kell megkérni, ezek közvetlenül az építéshatósági ügyintézőkhöz érkeznek, mi 
nem látjuk. Rákérdezünk a kolléganőkre. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az Ipari Park területén jelentős nagyságrendű építkezések zajlanak. 
Ezeknek a cégeknek be kell jelentenie az építkezés megkezdését. Helyi adót kellene fizetniük. Erre 
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nem kaptunk választ a bizottsági ülésen. Javaslom, hogy bízzuk meg a jegyző általános helyettesét, 
hogy folyamatosan kísérje figyelemmel, hogy megtörténtek-e ezek a bejelentkezések. Rendszeres 
adatokat kell kérni az építész hölgyektől, hogy ki jelentkezett be, ki kezdte meg az építkezést.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Többször említettük már a Posta előtti villanyoszlopot. Illetékes 
elmondta, hogy nem veszélyes, de benne van a karbantartási tervben.  
A fabrikett kiosztása a jogosultak felé megkezdődött. Még a jövő héten van mód az átvételre. Minél 
előbb át kellene ezt venni. A gázpalackot is érdemes lenne mielőbb elhozni.  
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Az ebösszeírással kapcsolatos adatlapokat május 31-
ig várjuk vissza. Azoktól is várjuk az adatlapot, akik nem tartanak ebet. Ebben az esetben is 
nyilatkozni kell.  
A TAK véleményezése hétfőig lehetséges.  
 
Varga Dávid Géza képviselő: Eddig hány papír jött be az ebösszeírásnál? 
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: 160 papír van feldolgozva, 1100-at várunk. A hatósági 
állatorvos bármikor ellenőrizheti ezt.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Aki támogatja, hogy lehetőséget adjunk egy lakossági 
hozzászólásnak , kérem, szavazzon.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal megszavazta a lehetőség 
megadását.  
 
Pfaff Lászlóné  rétsági lakos: Nagy figyelemmel kísérem a szobor környéki eseményeket. Az ott folyó 
beruházással kapcsolatban szeretném megtudni, hogy hogyan valósul meg a buszmegállótól a 
szoborig vezető érkezés. Lantos úr elmondta, hogy van olyan tervezet, ahol a híd és a járda rész is 
megvan. Emlékei szerint fahidat tervezett és viakolor járdát. Egy parkolót ír azon a helyszínen a 
tervező, az is kamionparkoló. Gondolni kellene arra, hogy más autó is megállna ott. Növények 
ültetését akár társadalmi munkában is el lehetne végezni.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Értesíteni fogjuk a tervezőt. 
 
Dr. Varga Tibor jegyző: A közbeszerzés ki van írva, a Testület ragaszkodik ehhez. Még át kell 
beszélni 
 
Pfaff Lászlóné  rétsági lakos: A terven azt sem láttam, hogy hol megy neki az út a körforgalomnak.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Több hozzászólás nincs, az ülést 19.20 órakor bezárom.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                              Dr. Varga Tibor 
                         alpolgármester                                                                    jegyző 
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Dr. Szájbely Ern ő                                                              Jávorka János 
jegyzőkönyv hitelesítő                                                    jegyzőkönyv hitelesítő 


