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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat első félévi gazdálkodásának helyzetéről - az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján - szeptember 15-ig kell tájékoztatni a
képviselő-testületet.
Város költségvetésének végrehajtása
Az első félévi gazdálkodásunkat a 7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelettel elfogadott
2016. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 21. § (2)
bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.
Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán maximálisan biztosított volt.
2016. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2015. évben képzett 434 millió forintos pénzmaradvány. Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy nincs szükség sem
folyószámla, sem munkabérhitel felvételre.
Kiemelt feladatainkról
Költségvetési rendeletünk 21. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat. A Képviselőtestület kiemelt feladatnak

a)
b)
c)

az intézmények biztonságos működtetését,
a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak
karbantartását) a városkép javítását,
a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását
jelölte meg.

Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán biztosított volt. Költségvetési problémák miatt fennakadás nem volt.
A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása biztosított volt. A feladatot továbbra is a
Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, valamint saját eszközeinkkel oldottuk meg.
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Éltünk a közmunkaprogramok kínálta lehetőségekkel, változó, de jellemzően magas (40 fő)
létszámban foglalkoztattunk közmunkásokat. Több esetben a közmunkaprogramban való
kiválasztáshoz problémát jelent az aktív korú ellátásra jogosultak alacsony létszáma, a
szűkös személyi állomány. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési
csoport saját kivitelezésben végezte.
A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, a folyamatban lévő TOP pályázatból valósulhat meg. A pályázati igényünket bejelentettük, várjuk a kedvező döntést. .

A város kiadásainak I. félévi megoszlása adatait a következő táblázat tartalmazza (feladat/összes kiadás).
‐ felhalmozási kiadások 17,48 %
‐ a bérek 15,6 %
‐ járulékok 3,4 %
‐ dologi kiadások 20,57 %
‐ ellátottak pénzbeni juttatása 4,8 %
‐ átadott pénzeszközök 38,15 %
o előzőből intézményfinanszírozás 35,09 % teljesítésen áll június 30. napon.
Kiemelt előirányzatok teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 2015. június 30án:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

felhalmozási kiadások 79,05 %
a bérek 44,53 %
járulékok 46,67 %
dologi kiadások 49,32 %
ellátottak pénzbeni juttatása 31,3 %
átadott pénzeszközök 44,95 %

A felhalmozási kiadások teljesítése tartalmazza a 2015. évben beruházások, felújítások,
útkarbantartások 2016. évre áthúzódó számlavégösszegeit is. A bérek, járulékok, dologi
kiadások, átadott pénzeszközök teljesítése mérsékelten elmarad az időarányostól. Jelentős
megtakarítás vélhető a szociális kiadások kiemelt előirányzat esetében. A látszólagos megtakarítás oka az, hogy a Zöld Híd Kft. a II. félévben számlázza le a szemétszállítás közel 15
millió forintos összegét. A kifizetés szeptember hónapban megtörtént.

Bevételek féléves teljesítése
A Képviselő-testület a kiadások racionális felhasználása mellett célul tűzte ki a tervezett
bevételek maradéktalan beszedését, a kintlévőségek csökkentését. Bevételek teljesítése
bevételi nemenként:
‐ intézményi működési bevétel 49,16 %
‐ működésre átvett bevételek 36,67 %
‐ helyi adók 52,95 %
‐ átengedett adók 53,6 %
gépjárműadó 49,5 %
talajterhelési díj 159,3 %
‐ központi támogatás 56,45 %
Működési bevételek összesen: 51,6 %
Fejlesztési bevételek 56 %
Pénzmaradvány igénybevétele100,0 %
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Bevételi előirányzat teljesítése összesen: 75,24 %

Összevont költségvetésről
Az önkormányzat összevont költségvetésének 1.064.013 eFt eredeti és 1.072.939 eFt módosított
előirányzatai 2015. június 30 napig a következők szerint teljesült:
‐ bevételek 751085 eFt (70,00 %)
‐ kiadások 308.575 eFt (28,76 %).
Összességében elmondható, hogy az I. féléves gazdálkodásunk biztonságos volt.

Polgármesteri Hivatal
A módosított költségvetés 75.642 eFt. A bevételek teljesítése 45,4 %, a kiadások teljesítése 45,00
%. Az időarányos előirányzathoz viszonyítva az intézményfinanszírozás bevétel teljesítése 44,75
%.
A kiadások:
‐ bérek 50,67 %
‐ járulékok 52,37 %
‐ dologi kiadások 34,68 %
‐ fejlesztési kiadás 101,76 %
Összes kiadás: 45,00 %
A költségvetés soron következő módosításakor kezdeményezni fogjuk a felhalmozási és a dologi
kiadások közötti előirányzatrendezést.

Napköziotthonos óvoda
A módosított költségvetés főösszege 59.468 eFt. A bevételek teljesítése 42,86 %, a kiadások teljesítése 43,26 %.
Kiadások részletezése:
A kiadások:
‐ bérek 43,24 %
‐ járulékok 46,29 %
‐ dologi kiadások 38,6 %
A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár
A módosított költségvetés főösszege 51.604 eFt. A bevételek teljesítése 46,13 %, a kiadások teljesítése 45,44 %.
Kiadások részletezése:
‐ bérek 47,16 %
‐ járulékok 53,95 %
‐ dologi kiadások 32,67 %
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A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás teljesítése 41,05 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 17.

Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
fentiekben felsorolva
3. Jogszabályi háttér: fentiekben felsorolva
4. Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( VIII.26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés féléves teljesítéséről
szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az első félévben biztosított volt.
A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott kiemelt feladatok végrehajtása jelentős
részben megkezdődött. A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és
bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: folyamatos, majd december 31.,
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester,

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2016. június havi ülésen fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. Az előkészített anyagot lakossági véleményeztetésre alkalmasnak találta.
A tervezet a város honlapján közzé lett téve, lakossági vélemény a dokumentummal kapcsolatban nem érkezett.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. augusztus 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2016. (VII.12.) számú határozata

Tárgya: Integrált Településfejlesztési Stratégia előzetes elfogadása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált Településfejlesztési
Stratégia előzetes jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Integrált Településfejlesztési Stratégiát jóváhagyja.
Az ITS tervezetét 30 napra lakossági véleményeztetésre a hivatalos honlapon közzé kell tenni.
Határidő: lakossági véleményeztetésre történő közzétételre 2016. július 15.
1 oldal a 3 oldalból
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Hegedűs Ferenc sk.
polgármester

dr. Varga Tibor sk.
jegyző

3. Jogszabályi háttér:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
6. § (1) bekezdésében, és a 8. § (1) bekezdése, „A helyi önkormányzatok építésügyi feladatai 6.
§ A települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme
érdekében e törvény és végrehajtási rendeleteinek keretei között településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el.” A településfejlesztés és a településrendezés általános szabályai
„8. § (1) A településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát és a településrendezési eszközöket a területfejlesztési tervekkel összhangban, az országos településfejlesztési és településrendezési szakmai előírások figyelembevételével, továbbá azok elkészítéséről szóló, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint kell elkészíteni.”
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28-29. §-a „ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának
közös szabályai
28. § (1) A koncepciót, a stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester, illetve a
főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett
területi és települési önkormányzatokkal.
(2) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes - helyi önkormányzati - előírás hatályon kívül helyezése esetén.
(3) A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel
történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.
(4) A településrendezési eszköz az országos településrendezési és építési követelményekben
megállapított településrendezési követelményeknél megengedőbb követelményeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: OTÉK) 111. §-ában felsorolt feltételeken túl akkor határozhat meg, ha ahhoz az
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a 40. § (8) bekezdése
szerinti esetben a településfejlesztésért és a településrendezésért felelős miniszter záró szakmai véleményében hozzájárul.
4. 21. A partnerségi egyeztetés 29. § Az önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben meghatározott határidők figyelembevételével - a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:
a) az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit,
b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,
c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk,
nyilvántartá- suk rendjét,
d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedéseket.” Integrált Településfejlesztési Stratégia előzetes elfogadása
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4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált Településfejlesztési
Stratégia jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Integrált Településfejlesztési Stratégiát jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: ---

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2015. évi karbantartási terv elfogadásakor döntött arról, hogy a volt védőnői szolgálat üresen álló épületének helyén Civil szervezetek házát építtet meg. Az épülethez
használatbavételi engedély kiadásának feltétele a gépkocsival is járható bejárat biztosítása.
A Képviselő-testület felhatalmazta Kovács Miklós tervezőt a műszaki lehetőségek felmérésére
és Dr. Gáspár Zoltán ügyvédet az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (ÁEK) egyeztetések
folytatására.
Kovács Miklós építész két lehetőséget vázolt fel (tájékoztatását az előterjesztéshez csatolom).
Ügyvéd úr felvette a kapcsolatot a szomszédos terület tulajdonosával, az ÁEK-kel. Az ÁEK
partner a területrendezésben, várja a műszaki előkészítés alapján a pontos területi igényünket.
Eladási árról még információt nem adott.
Jelen előterjesztés alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testület döntését abban, hogy az építészünk által benyújtott változatok közül melyik kerüljön elfogadásra.
A telekkialakítási vázrajzot mindenképp az önkormányzatnak kell megrendelnie. Javaslatot kérünk a geodéta személyére is.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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276/2015. (XII.18.) számú határozata

Tárgya: CISZ ház kialakításának lehetőségei

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a CISZ ház kialakításának lehetőségeiről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a CISZ házat a József Attila u. 13. szám alatt található, volt csecsemőgondozó épület elbontását követően, a szükséges funkciónak megfelelő, új középület létrehozásával kívánja kialakítani.
A Képviselő-testület megbízza Kovács Miklós tervezőt és Gáspár Zoltán ügyvédet a területrendezésre vonatkozó tárgyalások lefolytatására. Felkéri a KOVATERV Kft-t, hogy a sikeres területrendezést követően a részletes terveket készítse el.
Határidő: értesítésre 2015. december 21.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 395/1 helyrajzi számú ingatlanból részterület megvásárlásának lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Kovács Miklós építész által javasolt, a határozat mellékletét képező dokumentáció „…..” változatát támogatja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a telekalakítási vázrajzot …………. geodétánál megrendelje. A telekalakítási vázrajz költségeit a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A pótelőirányzat összegéről a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatást kér.
Határidő: telekalakítási vázrajz megrendelésére 2016. szeptember 15., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Rétság-CISZ ház, 395/2 hrsz. kialakításának lehetőségei
Telekalakítást előkészítő, annak körülményeit vizsgáló tervezői összefoglaló

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő testülete 276/2015. (XII.18.) sz. határozatában
rendelkezett arról, hogy a tárgyal (CISZ ház) kapcsolatban a területrendezéssel kapcsolatos tárgyalások
előkészítésében és lefolytatásában a Kovaterv Kft. részt vegyen.
Jelenleg a 395/2 hrsz-ú ingatlan fejlesztése nem lehetséges, mert nincs közterületi kapcsolata, tehát
építési engedéllyel járó épület bővítés ebben az állapotban nem realizálható, ezért a tárgyi ingatlan
környezetében területrendezés szükséges. A fentiek alapján ismertetjük a telekalakítás-területrendezés
lehetséges alternatíváit, melyek a hatályos településrendezési tervnek megfelelnek:

A változat:
A 392. hrsz-ú bekötő út ingatlanának változatlansága mellett a 395/2 hrsz-ú ingatlan területét lehet
növelni a 395/1 hrsz-ú ingatlan terhére (cca. 130,0 m2 telekterület) hogy a tárgyi telek közterületi
csatlakozása megteremtődjön.
A mellékelt helyszínrajz alapján történő telekhatár rendezéssel teremhető meg a jogszabályi előírások
szerinti megközelíthetőség (392 hrsz-en, mint nyélen keresztül) biztosítása.
Ez esetben a 395/1 hrsz. megmaradó telekterülete meg kell feleljen a vonatkozó övezeti előírásoknak.
A meglévő épületek által meghatározott beépítettség legfeljebb 30%-os lehet.

helyszínrajzi részlet

B változat:
A fejlesztéssel érintett 395/2 hrsz-ú terület megközelítését a rendezési terv belterület szabályozási
tervlapja a mellékelt tervlap részlet szerint biztosítja.
A 393. hrsz-ú ingatlan telkéből a 392. hrsz-ú bekötő út területének javára cca. 6,0 m szélességű
telekrészt kiszabályoz (pirossal jelölve), hogy az így létre jött 10,0 m szabályozási szélességű közterület
lehetővé tegye a 395/1 és 395/2 hrsz-ú ingatlanok megközelítését.

részlet a Belterületi Szabályozási Tervből

Mindkét változat esetén a területek megvásárlásához készülő adásvételi szerződés mellékletét kell
képezze az a telekalakítási vázrajz, mely geodéziai pontossággal határozza meg az ingatlan rendezési
adatokat.

2016. március 11.
Kovács Miklós
Okl. építészmérnök
É-12-0150

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
ÁRAJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA ÚTKARBANTARTÁSI MUNKÁKRA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A közelmúltban árajánlatot kértünk a Váci Útépítő Kft-től a volt Gázcsere-telep felé vezető út
(312 hrsz) karbantartási munkáira.
Az árajánlat megérkezett, tartalmazza az útszakasz és a vízelvezető árok felújításának költségét is. A karbantartásra érkezett árajánlat összege 774.507 Ft. Az árajánlat elfogadása esetén a
munkák többletköltségét a 2016. évi költségvetésünkben pótelőirányzatként biztosítani szükséges.
A vállalkozó megküldte a szerződés-tervezetet is, melyet az előterjesztéshez csatolok.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 11.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”
1 oldal a 2 oldalból

Árajánlat elbírálása útkarbantartási feladatokra
2016. 08.26-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az útjavítási munkákra kért árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Váci útépítő Kft. a 312 hrsz-ú számú (volt Gázcsere-telep felé vezető út)
javítására adott bruttó 774.507 Ft-os árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
A munka bruttó 774.500 Ft-os fedezetét a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés tartaléka
terhére biztosítja. A pótelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor
javaslatot kell tenni.

Határidő: 2016. szeptember 15., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A MÁR
MŰKÖDŐ NYUGAT-NÓGRÁD CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL KÖTÖTT
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSSEL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti szolgálat vezetője felajánlotta, hogy a kötelezően
létrehozandó Család- és Gyermekjóléti Központ feladatait vállalná intézménye. A feladatra Feladat-ellátási Szerződést kellene kötni.
Az intézménybővítés igen lényeges előnye lenne, hogy a már meglévő intézmény azonnal el
tudná látni az új feladatokat (Intézményvezető Asszony tájékoztatása szerint jelenleg is ők látják
el az új feladatokat, mivel mindeddig nekünk nem sikerült létrehoznunk az új intézményt).
Intézményvezető Asszony levelét az előterjesztéshez mellékelem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ kialakításának
e módját megfontolni, támogatni szíveskedjenek. A kötelező feladatellátással kapcsolatban jelentős az elmaradásunk, a jelenlegi állapot törvénysértő.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Több előterjesztés alapján tárgyalt intézményalapítás, eredménytelen intézményvezetői pályázatok.

1 oldal a 3 oldalból

Család-és Gyermekjóléti Központ létrehozásának lehetősége Feladat-ellátási szerződéssel
2016. 08. 26-i Kt. ülésre

3. Jogszabályi háttér:
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII.
törvény 21. § -a iktatta be a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény módosítását (továbbiakban: Gyvt.), melynek következtében a járásszékhely települési önkormányzat kötelező feladata 2016. január 1. napjától a család –és gyermekjóléti
központ működtetése, illetve ahol ilyen önálló intézmény nem működik, annak létrehozása.
21. § (1) A Gyvt. a 40. § -t követően a következő alcím címmel és 40/A. § -sal egészült ki:
„Család –és gyermekjóléti központ
40/A. § (1) Család –és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.
(3) Gyermekjóléti szolgálatot állami fenntartó, egyházi fenntartó és nem állami fenntartó is működtethet. A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására a települési önkormányzat egyházi
fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet.”(2015. évi CXXXIII. tv.)
23. § (1) A Gyvt. 94. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett:
„(2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal
székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára
terjed ki.”
(2) A Gyvt. 94. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú
város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki.”
(2015. évi CXXXIII. tv.)

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozásának lehetősége a már működő Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződéssel tárgyú előterjesztést.
A Képviselő-testület a folyamatos feladat ellátás érdekében a Család- és Gyermekjóléti Központ
ot Feladat-ellátási szerződés megkötésével a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve kívánja létrehozni.
A Feladat-ellátási szerződés-tervezetét elő kell készíteni. Jóváhagyásáról a Képviselő-testület
2016. szeptember 15-ig megtartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésen dönt.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs Ferenc polgármester
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Család-és Gyermekjóléti Központ létrehozásának lehetősége Feladat-ellátási szerződéssel
2016. 08. 26-i Kt. ülésre

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozásának lehetősége a már működő Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződéssel tárgyú előterjesztést.
A Képviselő-testület köszönettel vette a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
ajánlatát, de az új intézményt saját intézményeként kívánja létrehozni. együttműködve kívánja
létrehozni.

Határidő: tájékoztatásra 2016. szeptember 15.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc
0148/1, 3-7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 140/2016. (VI. 24.) számú határozatával támogatta a Rétság
0148/1, 3-7 hrsz-ú ingatlanokon (összesen 32 ha-os terület) építési telkek kialakítását.
Az építési telkek kialakításának 1. lépése a terület belterületbe vonása.
A belterületbe vonást a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál kell kezdeményezni. A kérelemhez szükséges a Képviselő-testület
határozata a belterületbe vonásról, talajvédelmi terv, a terület más célú hasznosításának az engedélye (művelésből történő kivonása, ehhez szükséges egy nyilatkozat,
mely szerint a terület a kivonást követő 4 éven belül belterületbe lesz vonva), valamint
változási vázrajz.
A más célú hasznosítás engedélyezése a 0148/1 és 0148/3 hrsz-ú ingatlanokat érinti,
a többi ingatlan már nem mezőgazdasági művelésű területként nyilvántartott terület
(út, telephely…) A más célú hasznosítás miatt földvédelmi járulék megfizetése szükséges lesz, melynek díja nagyságrendileg 4.100.000 Ft (0148/1 hrsz: 4.028.080 Ft,
0148/3 hrsz: 33.040 Ft + eljárási díjak). A földvédelmi járulék díját a határozat jogerőre
emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetni.
A más célú hasznosítás engedélyezéséhez szükséges a talajvédelmi terv elkészíttetése. A munka elvégzésére 3 árajánlatot kértünk az LSC – Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től, Mézes Zoltántól és a Central Geo Kft.-től. A 3 árajánlatot az előterjesztés mellékleteként megküldjük.
A más célú hasznosítás engedélyezését követően kérhető a terület belterületbe csatolása. A vázrajz elkészítésére 4 árajánlatot kértünk Csóri Miklóstól, Dombai Gábortól,
Sági Pétertől és Zeke Balázstól. A beérkezett ajánlatokat mellékeljük az előterjesztéshez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a belterületbe vonást támogatni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 15.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 3 oldalból

0148/1, 3-7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

2016. augusztus 26-i ülésére

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
140/2016. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat

3. Jogszabályi háttér:
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

4. Határozati javaslatok
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(VIII. 26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a 0148/1, 3-7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület támogatja a Rétság, 0148/1 hrsz-ú, 303.478 m2 nagyságú, 0148/3
hrsz-ú, 2454 m2 nagyságú, 0148/4 hrsz-ú, 6735 m2 nagyságú, 0148/5 hrsz-ú, 5603 m2
nagyságú, 0148/6 hrsz-ú, 20 m2 nagyságú, és 0148/7 hrsz-ú, 10695 m2 nagyságú ingatlanok belterületbe vonását lakóterület kialakítása céljából Rétság Város Önkormányzata
13/2003. (VI. 30.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata és a város településszerkezeti tervének megfelelően.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(VIII. 26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a 0148/1, 3-7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a talajvédelmi terv elkészítésével megbízza …….., az ajánlatában
szereplő ………….. díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő szerződás aláírására: 2016. szeptember 5.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(VIII. 26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a 0148/1, 3-7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület vállalja, hogy a más célú hasznosítás engedélyezését követő 4 éven
belül a 0148/1 és 0148/3 hrsz-ú ingatlanokat belterületbe vonja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
2

0148/1, 3-7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

2016. augusztus 26-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(VIII. 26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a 0148/1, 3-7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a belterületbe vonáshoz szükséges változási vázrajz elkészítésével
megbízza …….., az ajánlatában szereplő ………….. díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő szerződás aláírására: 2016. szeptember 5.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Rétság, 2016. augusztus 15.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
ÁRAJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A megüresedett önkormányzati bérlakás (Nyárfa u. 9.) ismételt bérbeadás előtt felújításra szorul. A felújításra árajánlatokat kértünk.
Két árajánlat érkezett.
-

Sajgó-Bau Építőipari Kft.: bruttó 3.953.438 Ft
MOVENS Kft:
bruttó 3.685.259 Ft

Az árajánlatokat az előterjesztéshez csatolom.
A MOVENS Kft. árajánlatához csatolt vállalkozási szerződés-tervezetet is, a Sajgó Bau Kft. a
napirend tárgyalásáig pótolja tervezetét.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 11.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:

1 oldal a 2 oldalból

Árajánlatok elbírálása
2016. 08.26-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyárfa utcai bérlakás felújítására érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület ………………………. (vállalkozás neve) ………………….. + áfa összegű
árajánlatát fogadja el.
A felújítási munka bruttó ………………Ft-os költségét a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére
biztosítja. A pótelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés-tervezetet jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: vállalkozó értesítésére 2016. szeptember 15., majd szöveg szerint,.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita a jegyző általános helyettese
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG PÓTTAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdése alapján „A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a
települési önkormányzat képviselő- testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.” A szavazatszámláló bizottság tagjait
és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. A Ve. 17. §-a szerint a szavazatszámláló
bizottságnak csak a településen állandó lakóhellyel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, így a szavazatszámláló bizottság választott
tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő (ideértve a polgármestert is), alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló
személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölőszervezet tagja, a választókerületben
induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel
kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető sem.
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott
tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.
Az 1. számú szavazókör egyik póttagja, Gálné Kürtössy Margit lemondott. Helyette javaslom a
népszavazás lebonyolítására Laczkó Máriát megválasztani. Laczkó Máriával egyeztettem, vállalja a feladatot.

1 oldal a 3 oldalból

Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztása

2016. 08.26-i Kt. ülésre

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2016. augusztus 16.
dr. Varga Tibor s.k.
jegyző

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
29/2014.(II.21.) Kt. határozat
3. Jogszabályi háttér:
1. részben felsorolva
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2014. (II.21.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló Bizottság
póttagjának megválasztásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gálné Kürtössy Margit lemondása
miatt a 29/2014. (II.21.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és a Szavazatszámláló bizottságok tagjait, póttagjait az alábbiak szerint megválasztja:

1-es számú szavazókör: Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Tagok:
- Fiam Pálné
- Vinczéné Szunyogh Judit
- Rózsa Zoltánné
Póttagok:
- Laczkó Mária Anna
- Pelle Margit

Rétság, Takarék út 53.
Rétság, Mező út 12.
Rétság, Szőlő út 37.
Rétság, Ady E. u. 13.
Rétság, Nyárfa u. 9. fsz. 2.

2-es számú szavazókör: Általános Iskola
- Fiam Pál
Rétság, Takarék út 53.
- Szlezákné Kis Éva
Rétság, Rózsavölgy út 30/b.
- Hriagyelné Kucsera Katalin
Rétság, Jászteleki út 18.
Póttagok:
- Vargáné Gyöngyössy Judit
Rétság, Rózsavölgy út 30/a.
- Gyenes Lászlóné
Rétság, Rákóczi út 59. fsz. 1.
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Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztása

2016. 08.26-i Kt. ülésre

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére (oktatás,
szerződések előkészítése stb.), valamint a Polgármestert az eskü kivételére.

Határidő: Ve. szerint
Felelős: szöveg szerint

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
BESZÁMOLÓ A BELSŐ ELLENŐR I. FÉLÉVI MUNKÁJÁRÓL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásakor napirendre tűzte a belső ellenőr
beszámolóját. Belső ellenőrünk jelen előterjesztés melléklete szerint beszámol az I. félévi tevékenységéről.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 11.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
2016. évi munkaterv
3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat

1 oldal a 2 oldalból

Beszámoló a belső ellenőr I. félévi munkájáról
2016. 08.26-i Kt. ülésre

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZ+AT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a első ellenőr I. félévi munkájáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.
Határidő: Felelős: -

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Jánosik Gabriella, Máté Virág és Dabasi Kornélia
Előterjeszti:Hegedűs Ferenc polgármester
TÁJÉKOZTATÓ KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület
1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság döntése értelmében az alábbiakban adok tájékoztatást a kintlévőségekről.
Adótartozások
2016. 07. 31.
Tartozás
Építményadó (8 adós)
Kommunális adó (81 adós)
Iparűzési adó (44 adós)
Gépjárműadó (85 adós)
Talajterhelési díj (10 adós)

Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás
13.353
1.669
1.212
15
5.606
127
1.442
17
3.953
395
25.566

A követelésállomány 2016. 08. 31-hez képest 9.007 eFt-tal csökkent. A tényleges adósok száma
186 fő, mivel egy adózó több adónemben is tartozhat. Az előző időszakhoz képest minden adónemben és a talajterhelési díjban a hátralék csökkent.
Részletező táblázatok (1000 Ft-ban) 2016. 04. 01. és 2016. 07. 31. időszak között:
Építményadó
Nyitó
tartozás
19.243

túlfizetés
25

Tárgyidőszak
előírás
törlés
70
5.609

Befizetés
388

Kommunális adó

1 oldal a 7 oldalból

Záró
tartozás
13.353

túlfizetés
62

Tájékoztató követelések állományáról

Nyitó
tartozás
1.947

2016.08.26 -i. kt ülésére

Tárgyidőszak
előírás
törlés
582
173

Befizetés

túlfizetés
65

Befizetés

túlfizetés
23.870

Tárgyidőszak
előírás
törlés
48.177
43.647

Tárgyidőszak
előírás
törlés
766
368

Befizetés

túlfizetés
129

Tárgyidőszak
előírás
törlés
388
190

Befizetés

1.165

Záró
tartozás
1.212

túlfizetés
86

Záró
tartozás
5.606

túlfizetés
29.530

Záró
tartozás
1.442

túlfizetés
119

Záró
tartozás
3.953

túlfizetés
60

Iparűzési adó
Nyitó
tartozás
6.366

10.950

Gépjárműadó
Nyitó
tartozás
2.894

1.840

Talajterhelési díj
Nyitó
tartozás
4.123

túlfizetés
117

311

Végrehajtónál jelenleg 53 adózó van, 7.361 eFt adótartozással és 572 eFt pótléktartozással.
2016. 04. 01. és 2016. 08. 01. között Dr. Balla Zoltán végrehajtónak átadtunk 3 adózót végrehajtásra 1.196 eFt adó- és 20 eFt pótléktartozással.
Az önálló bírósági végrehajtó utalt az elmúlt időszakban összesen 448 eFt-ot:
30 eFt-ot iparűzési adóra
105 eFt-ot gépjárműadóra
199 eFt-ot kommunális adóra
114 eFt-ot késedelmi pótlékra
A NAV-hoz végrehajtásra átadott adózók közül 1 adós tartozására utalt a NAV 98 eFt adót.
A NAV-hoz összesen 5 adózó van átjelentve végrehajtásra 12.147 eFt adó- és 1.612 eFt pótléktartozással.
Az elmúlt időszakban nyomon követtük azon adózók befizetésit, akik részletfizetést kértek és kaptak
is. Jelenleg 9 adósunk teljesíti a részletfizetését. Az elmúlt időszakban 2 adós részletfizetést kapott. 4 adózó részletfizetési kérelmének elbírálása folyamatban van.
Kiküldtünk 214 db értesítést az adózóknak 2016. 05. 16-án 5.959 eFt adó- és 218 eFt pótléktartozásról.
Adónem
Építményadó
Kommunális adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Késedelmi pótlék
Összesen

Tartozás 1.000 Ft-ban
567
850
2.916
1.396
230
218
6.177
2

Tájékoztató követelések állományáról

2016.08.26 -i. kt ülésére

Végrehajtási eljárást kezdeményeztünk az alábbi adótartozásokra
Adónem
Tartozás 1.000 Ft-ban
Befizettek ebből a tartozásból 1.000 Ft-ban
Építményadó
76
0
Kommunális adó

397

72

Iparűzési adó

1.896

238

Gépjárműadó

563

82

Talajterhelési díj

187

55

Késedelmi pótlék

167

29

3.286

476

Összesen

Az adózók személyes, és írásbeli kérdéseikre a tartozásukról, tájékoztatást kaptak. Akinek az egyik
adónemben túlfizetése volt és ugyanakkor egy másik adónemben tartozása, kérésére átvezettük.
Felszámolási eljárás alatt 6 adózó van, adótartozásuk 4.504 eFt, pótléktartozásuk 874 eFt. Új felszámolási eljárás nem indult. 2 felszámolási eljárást befejeztek. Az adózók 277 eFt adóval és 32 eFt pótlékkal tartoztak. Követelési igényünk egy része vagyoni fedezet hiányában nem került kielégítésre,
tartozásukat töröltük. Követelési igényünket egy cégnél 1.460 db CD átadásával teljesítette a felszámoló.
A 2016. szeptember 15-én esedékes befizetésekről kiküldtünk 1669 db értesítést, ez tartalmazza az adósok adószámláján lévő hátralékot is.
Beszámoló a jelzálogjoggal vagy végrehajtási joggal terhelt ingatlanokról:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatala nyilvántartás szerint Dr. Balla
Zoltán önálló bírósági végrehajtó:
-végrehajtási jogot jegyeztetett be Rétság Város önkormányzata javára 2 adózónál 1.688 eFt adótartozásra és járulékaira.
-jelzálogjogot jegyeztetett be Rétság Város önkormányzata javára 2 adózónál 79 eFt adótartozásra és járulékaira
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39

13.

47

14.

609

15.

27

16.

52

17.

1.079

2016.08.26 -i. kt ülésére

jelzálogjog

2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
jelzálogjog
2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
jelzálogjog
2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
jelzálogjog
2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
végrehajtási jog 2016.05.10. végrehajtóhoz átadva behajtásra, végrehajtási jog bejegyezve
jelzálogjog
2016.04.20. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
jelzálogjog
2016.04.20. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
végrehajtási jog 2016.07.27 végrehajtóhoz átadva behajtásra, végrehajtási jog bejegyezve

2016. július 15-én kifüggesztésre került az adóslista. 100 eFt fölött 17 adós, 50-100 eFt között 6
adós tartozott.
A jelentős összeggel tartozók száma az előző listához képest 2 adózóval nőtt.
A 2016. 07. 15-i kifüggesztett adóslistán összesen 23 adózó szerepel. Közülük:
-3 adózót átadtunk NAV-hoz behajtásra, adótartozásuk 924 eFt, ez 2 adózó ingatlantulajdonnal nem
rendelkezik, 1 adózónak van ingatlana.
-6 adózó felszámolási eljárás alatt van, adótartozásuk 4.746 eFt. A felszámolási eljárás alatt lévő
adózók közül 5 adózónak nincs ingatlana, 1 adózó ingatlantulajdonnal rendelkezik. A felszámolási
eljárásokhoz csatlakoztunk követelési igényünk benyújtásával.
Az ingatlantulajdonnal rendelkező adósnál jelzálogjog bejegyzés nem történt a felszámolási eljárás
megkezdése előtt
-1 adózónál felszámolási eljárás megkezdése van folyamatban, tartozása 13.162 eFt. Ingatlanára
végrehajtási jog volt bejegyezve, ingatlanát eladta.
- 2 adózó részletfizetést kért 527 eFt-os tartozására.
-11 adózó tartozását átadtuk végrehajtónak behajtásra:
Ebből: - 3 adózónak nincs a tulajdonában ingatlan, tartozásuk 550 eFt.
- 1 adózótól letiltás van folyamatban, tartozása 57 eFt
- 5 adózónál jelzálogjog vagy végrehajtási jog van bejegyezve, tartozásuk 383 eFt
Beszámoló a hátralékok hatékony beszedése érdekében tett polgármesteri és jegyzői
intézkedésekről:
Polgármesteri intézkedések:
Helyi adóval kapcsolatban az adósokat az ügyintézőhöz irányítottam. A térítési díjjal kapcsolatban,
aki a tartozásáról érdeklődött, az ügyintézőhöz irányítottam.
Jegyzői intézkedések:
Jegyzői megbízásra Rétság Város Művelődési Központ Könyvtára átvette a felszámolási eljárás befejezése során megítélt 1.460 db CD-t további felhasználásra.
A NAV-hoz behajtásra küldött tartozókból egy adós kifizette adótartozását.
Az egyéb követelések tekintetében figyelemmel kíséri a fizetési felszólítások kiküldését, és a beérkezett befizetéseket. Tájékoztatja az adósokat a részletfizetési lehetőségekről.
A jegyző a térítési díjak tekintetében intézkedett a fizetési felszólítások kiküldéséről és a tartozások
végrehajtásra átadásáról.
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Kiszámlázott szolgáltatásokból eredő tartozások:
Lakbér: Kettő fő tartozik összesen lakbérrel 67 225.- Ft értékben. A tartozás nem változott az
előző beszámolóhoz képest.
Közterület és hirdetőtábla: Közterület használat tartozás a Piactéren lebontott faházak tulajdonosai közül 2 fő, összege 52.200.- forint. A hirdetőtáblák használati díjával 6 fő tartozik korábbi
évekről összesen 137.938.- forinttal.
Bérleti és egyéb szolgáltatások továbbszámlázása: Rezsi díjak továbbszámlázása tekintetében a Polgármesteri Hivatal épületében 419.849.- forint tartozása van két bérlőnek, mely egy havi
továbbszámlázott szolgáltatás díja. Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás 452.464.- forint, két cég
tartozása, mindkettő most először nem tartotta be a fizetési határidőt. Egyéb bérleti díj tartozása
van még 2 főnek: 60.050.- Ft. Föld haszonbérleti díjjal egy havi elmaradása egy bérlőnek, 8.096.forint.
Bértartozása 4 főnek van jogalap nélküli számfejtés táppénz korrekciója miatt 110.566.- forint,
nem változott az előző beszámolóhoz képest.
Étkezési térítési díjak: Az Iskolai intézményi étkezésnél július 31-én hátralék 471.696.- Ft. A
tartozás 25 fő étkezési térítési díja, ez 33.235.- forinttal csökkent az előző beszámolóhoz képest. Ezen tartozásokból 9 fő végrehajtásra van átadva 328.743.- forint összeggel, melyből
14.076.- forint megfizetésre került. Szociális étkezőink közül 5 fő tartozik térítési díjjal. A hátralék
összege 55.515.- forint, 9.135.- forinttal kevesebb, mint az előző befizetések után. Tartós tartozása négy főnek van, végrehajtásra át lettek adva 40.699.- összeggel. A térítési díj tartozásokról
is felszólításokat küldünk.
Óvodai intézményi étkezés: Óvodai intézményi étkezés tartozás 6.650.- forint. Két fő tartozása
a nyári szünet miatt van, egyébként mindenki rendszeresen fizet.
A hátralékosoknak folyamatosan küldünk fizetési felszólítást, ill. amennyiben lehetőség van rá
telefonon vagy személyesen is figyelmeztetjük az ügyfeleket a tartozásukra.
Lakástámogatás: Az OTP Bank Nyrt. vezeti a visszatérítendő önkormányzati támogatásokat.
Negyedévente kapunk tájékoztatást a befizetésekről, tartozásokról. A féléves értesítés szerint
21 fő tartozik 3.555 eFt-tal. Egy fő rendezte a hiteltartozását.
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Megnevezés

Lakbér
Közterület
Hirdetőtábla
Bérleti díj
Továbbszámlázott
szolg. önk.
Továbbszámlázott
szolg. ph
Föld haszonbérlet
Iskola étkezés tér.díj
Szoc.térítési díj
Óvoda térítési díj
Munkabér
OTP lakástám.hitel
Összesen:
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Nyitó
Lejárt
Összes
Összes
Jelenlegi Követelés
állomány határidejű tartozás befizetés
hátralék
változás
előírás
67 225
39870
107095
39870
67225
0
52 200
0
52 200
0
52200
0
151 146
-13208
137938
0
137938
-13208
7 350
60050
67400
7350
60050
52700
33 020
452464
485484
33020
452464
419444
840 650

419849

1260499

840650

419849

-420801

0
504 931
64 650
0
110 566

8096
471696
14816
6650
0

8096
976627
79466
6650
110566

0
504931
23951
0
0

8096
471696
55515
6650
110566

8096
-33235
-9135
6650
0

3 158 235
4 989 973

396797
1857080

3555032
6847053

1449772

3555032
5397281

396797
407308

Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, Rendszeres szociális segély)
Aktív korúak ellátásra való jogosultságok megszüntetésével és visszafizetési kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatosan 2016. július 31. napjáig az alábbi tájékoztatást nyújtom:

1
2
Összesen

Követelés nyitó
állománya
2016. március 31én
58.300.6.621.64.921.-

Csökkenés
összege
1000.0.1.000.-

Csökkenés oka
Részletfizetés

Követelés záró
állománya
2016. július 31-én
57.300.6.621.63.921.-

Fentieket figyelembe véve az Önkormányzat aktív korú ellátások tekintetében 2016. július 31. napján az összes követelésállománya: 63.921.- Ft.
Ez az előző beszámolóhoz képest 1.000.- Ft-os csökkenést jelent az aktív korú ellátások
tekintetében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen

Rétság, 2016. augusztus 16.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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2
Jogszabályi hivatkozások
---3

Határozati javaslatok
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
….../2016.(VIII.26.) KT. HATÁROZATA

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 figyelembe vétele mellett – továbbra is
aktív közreműködést és számokban kimutatható eredményes munkát vár.

Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

ELŐTERJESZTÉS
közérdekű munkavégzés helyi szabályaira
a képviselő-testület 2016. augusztus 26.-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület javasolta a közérdekű munkavégzés helyi szabályzatának megalkotását,
amit mellékletként csatolunk. A nyilatkozat megadása során az elfogadott szabályzat előírásai
mindenképpen betartandók.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
-

2016. július 12.‐i ülés.

3. Jogszabályi háttér
- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehaj‐
tásáról szóló 2013. évi CCXL. tv.
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2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

4. Határozati javaslat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016. (VIII.26.) KT határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű munkavégzés helyi
szabályairól szóló szabályzatot és azt jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a ……………………… (pl. Szociális Bizottságot) a szabályzat előírásainak betartása melletti nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző
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Szabályzat a közérdekű munka végrehajtásáról
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 144. §-a alapján, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CXL. tv,
alapján közérdekű munkával sújtott, illetve a meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság
megváltása érdekében közérdekű munkát vállalt elkövetők, a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott magatartást elkövetővel szemben kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő
közérdekű munkát vállalt kötelezettek, valamint a büntetőügyben elítéltek közérdekű munka
büntetésének végrehajtásában történő közreműködés. Ennek érdekében az önkormányzat
együttműködik a foglalkoztatóval, az elkövetővel/kötelezettel, valamint a kiszabó szerv szabálysértési
hatóságával és a bírósággal, azonban hatósági feladat ellátásában nem vesz részt.

A közérdekű munka következő fajtái dolgozhatók le a munkaügyi szervezet és a bírósági végrehajtó
iroda (pártfogó felügyelet) közvetítésével:
-

a szabálysértési hatóság vagy bíróság által szabálysértési büntetésként kiszabott
közérdekű munka;

-

a meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság helyébe lépő közérdekű munkára,

-

önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási
bírság helyébe lépő munkavégzési kötelezettség. Olyan közigazgatási bírságot, amely
közérdekű munkával megváltható, kizárólag a helyi önkormányzat képviselő testülete vagy
átruházott hatáskörben a jegyző szabhat ki.

A munkaügyi szervezet, illetve a pártfogó felügyelet által kiközvetített személy fogadásáról a
polgármester dönt a megküldött kijelölő lap aláírásával.

Közérdekű munkán csak olyan személy foglalkoztatható, aki a lakcímnyilvántartás szerint állandó
vagy ideiglenes rétsági lakos és nem szenvedélybeteg, különös tekintettel arra, ha drog és
alkoholfüggő, valamint garázdaság és lopás miatt ítélték el.

A közérdekű munkát a Városgondnok irányítása és utasítása szerint kell végezni, aki igazolja a
közérdekű munka teljesítését. A közérdekű munkavégzésért díjazás, munkaruha nem jár, biztosítotti
jogviszony nem keletkezik, munkaviszony nem létesül. A közérdekű munkát végző személyre
vonatkoznak a munkavédelmi szabályok, de egyebekben a Munka Törvénykönyvében foglaltak nem.
A munkaidő mértékét a kijelölő szervezet állapítja meg. A Városgondnok köteles jelenteni a
polgármesternek, ha a közérdekű munkás
-

nem jelent meg a kijelölt munkahelyén, illetve

-

munkaképtelen állapotban jelent meg.

A Városgondnok köteles:
-

a kijelölt személy közérdekű munkával napi 4, de legfeljebb 12 óra időtartamban
foglalkoztatni, de a heti 48 órát nem haladhatja meg és a hétvégi munkavégzés is tilos,
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-

a munkavégzéshez szükséges balesetvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi
tájékoztatást megadni,

-

a munkavégzéssel okozott kárt megtéríttetni;

-

a megküldött nyilvántartást és jelenléti ívet vezetni;

-

a kért tájékoztatást a pártfogó felügyelőnek megadni;

-

haladéktalanul értesíteni a pártfogó felügyelőt arról, ha az elítélt
o

a büntetés letöltését megkezdte

o

ha a munkakötelezettségének nem tesz eleget

o

ha új munkahely kijelölése tűnik célszerűnek

o

rendkívüli esemény következett be a munkavégzésben

o

ha az elítélt a közérdekű munkát teljesítette.

A teljesítésről a kijelölő lapot a polgármester küldi meg.

A közérdekű munka elhalasztásáról, illetve megszakításáéról a kijelölő szervezet dönthet.

Jelen szabályzatot a képviselő-testület …………………………számú határozatával jóváhagyta.

Rétság, 2016.

aláírás
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó
előterjeszti: Dr. Varga Tibor
A munkáltató kötelezettségei a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményével kapcsolatban
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26.-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatalnál lévő napi feladatok elvégzése nagy részben számítógépen történik. A
képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit a 50/1999.
(XI.3.) EüM rendelet szabályozza, amely szerint a képernyős munkahelyeken a munkafolyamatokat úgy kell szervezni, hogy a képernyő előtti folyamatos munkavégzés óránként legalább tízperces – össze nem vonható – szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg. A rendelet azokra a munkavállalókra terjed ki,
akik legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használnak.
A munkáltató köteles az alkalmazottak látásának vizsgálatát biztosítani, őket szükség szerint, de
legalább kétévente látásvizsgálatra küldeni. Az alkalmazottak kötelesek e vizsgálaton részt venni.
Amennyiben a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos megállapítja, hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg szükséges lehet, beutalóval utalja be a
szemészeti szakvizsgálatra.
Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve az alkalmazott által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges éleslátást biztosító szemüveggel. Ennek fedezete a költségvetésben nem tervezett, így szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása.
Az utolsó vizsgálat 2014. évben volt, ahol valamennyi, a vezető által kijelölt munkavállaló részt vett
a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton.
A Tisztelt Képviselő-testület 3/2014. (I.24.) számú Kt. határozata alapján jelenleg a védőszemüveg
juttatás elismert maximális értékhatára 50.000 Ft. Mivel a munkáltató kötelezettsége a rendelet
betartása, az előterjesztésben szereplő aktualizált és kibővített szabályzat figyelembe vétele mellett javaslom a védőszemüveg vásárláshoz való hozzájárulás költségvetésben való szerepeltetését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a költségvetésben a
fedezetet biztosítani és a szabályzatot jóváhagyni szíveskedjen, hogy a munkáltatói kötelezettségemnek eleget tudjak tenni.

1 oldal a 2 oldalból

………………………………….

2016. augusztus 26-i ülésére

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
1528/2011 SZABÁLYZAT a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
3/2014. (I.24.) számú Kt. határozata
3. Jogszabályi háttér:
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(…..) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A munkáltató kötelezettségei a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményével
kapcsolatban” című előterjesztést.
A. változat
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező szabályzatot jóváhagyja. A képernyő előtti munkavégzés minimális egyészségügyi és biztonsági követelményeivel kapcsolatos maximum 50.000 Ft/ fő költséget, amennyiben ilyen felmerül, a Képviselő-testület a
2016. évi költségvetés tartaléka terhére, szükség esetén biztosítja.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

B. változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a munkáltató kötelezettségei a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményével
kapcsolatos előterjesztést, azt nem támogatja.
Határidő: Felelős: -
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www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
TÁJÉKOZTATÁS VIS MAJOR DÖNTÉSEKRŐL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület döntött arról, hogy több fejlesztés megvalósítása érdekében pályázati lehetőségekkel kíván élni.
A barnamezős területek rehabilitációjára kiírt pályázat benyújtási határideje elérkezett. A pályázati lehetőségeken kívül arról is döntött a Képviselő-testület, hogy a pályázatokkal kapcsolatos
előkészítő, lebonyolító tevékenységgel a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t bízza
meg.
A Kft. képviselője elkészítette a Megbízási-szerződés tervezetet. A Vállalkozásnak a pályázat
benyújtásakor igazolnia kell, hogy milyen alapon nyújtja be helyettünk a pályázatot, ezért a
szerződés aláírása igen sürgőssé vált.
A szerződés-tervezet szerint a dokumentációk elkészítési díja bruttó 1.270.000 Ft, melyet két
részletben kell megfizetnünk. Az első rész a vállalási ár 30 %-a a dokumentációk benyújtásakor,
a második rész csak a pályázati forrás elnyerését követően esedékes.
Bízva a pozitív pályázati elbírálásban, javaslom, pótelőirányzatként az 1.270.000 Ft biztosítását.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 5 oldalból
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vis major döntésekről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért a munkacsoport döntéseivel és
- a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel megkötött Megbízási-szerződést jóváhagyja. A TOP-2.1.1-15-NG1 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” pályázati felhívásra „Igényfelmérés és kihasználtsági terv” dokumentum összeállításának
bruttó 1.270.000 Ft-os költségét a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
- VMKK ha hozza
A pótelőirányzatok átvezetésére a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Projekt megalapozó dokumentum készítésére
mely létrejött egyfelől:

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester

mint megbízó, a továbbiakban Megbízó,
másfelől a

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Cégjegyzékszám: Cg. 12-09-006043
Adószám: 18633313-2-12
képviseli: Sándor Ildikó ügyvezető igazgató
mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott
között az alábbi feltételek mellett:
1. A szerződés tárgya:
Megbízó megrendeli, Megbízott elvállalja a TOP-2.1.1-15-NG1 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” pályázati felhívásra „Igényfelmérés és kihasználtsági terv” dokumentum összeállítását jelen szerződésben foglaltak figyelembe vételével.
2. A teljesítés helye:

Rétság

2.1. Befejezési határidő:
átadás legkésőbb a pályázati hiánypótlás határidejének
napján, illetve igény szerinti módosítás legkésőbb a támogatói döntés napjáig
3. Teljesítés:
3.1. A teljesítés a TOP-2.1.1-15-NG1 kódszámú pályázat pályázati felhívásában meghatározottak szerint történik, figyelembe véve a felhívás mellékleteként kiadott „Útmutató
az igényfelmérés és kihasználtsági terv elkészítéséhez” dokumentumban előírt tartalmi
és szerkezeti formákat.
3.2. A Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére állni a pályázattal kapcsolatos támogatói döntés megszületéséig, tekintettel arra, hogy a támogató az „Igényfelmérés és
kihasználtsági terv” tartalmában módosításokat kérhet.
3.3. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Megbízott elvégezte, megfelelően dokumentálta, Megbízó átvette, a teljesítésigazolás mindkét fél részéről aláírásra került.
Megbízónak joga van az átvétel során – jegyzőkönyvben – az esetleges hiányok pótlására vonatkozó határidőket megjelölni.
3.4. A megbízás végrehajtásában a felek két teljesítési mérföldkövet tűznek ki. Első mérföldkő az „Igényfelmérés és kihasználtsági terv” elkészítése és átadása elektronikus
úton a Megbízó részére. Második mérföldkő a támogató által előírt hiánypótlások, módosítások teljesítése, melynek legkésőbbi teljesítési időpontja a támogatói döntés
megszületése (függetlenül annak eredményétől).
3.5. Kapcsolattartásra kijelölt személyek:
Megbízó részéről:
Képviselő neve:
Címe:
Egyéb elérhetőségek:

Hegedűs Ferenc polgármester
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
Telefon: 06-30-9405074
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E-mail: polgarmester@retsag.hu
Megbízott részéről:
Képviselő neve:
Címe:
Egyéb elérhetőségek:

Sándor Ildikó
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: 06/32/421-400/111
E-mail: sandor.ildiko@neograd.hu

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Megbízó és Megbízott a projekt megvalósításával kapcsolatos egyéb megbízottak és vállalkozók felé történő intézkedéseiket egyeztetni kötelesek. Személyükről történő változásról a felek egymást értesítik.
4. A szerződés értéke:
4.1. Megbízó a szerződés szerint teljesítendő munkákért Megbízott részére összesen
1.000.000 Ft + 27% ÁFA, összesen 1.270.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázhetvenezer
forint megbízási díjat fizet.
4.2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkákat a
vállalt ár ellenében maradéktalanul, az elvárható maximális körültekintéssel valósítja
meg.
A megbízási díj tartalmazza az 1. és 6. pontokban meghatározott minden feladattal
kapcsolatos költséget, amely az „Igényfelmérés és kihasználtsági terv” dokumentum
összeállításához szükséges.
5. Fizetési feltételek:
5.1. A számla kiállítására a Megbízottat a Megbízó teljesítés igazolása jogosítja fel.
5.2. A megbízási díj kifizetése két részletben, a két teljesítési mérföldkőhöz kötötten történik. Az első mérföldkő teljesítésekor, „Igényfelmérés és kihasználtsági terv” dokumentum átadását követően esedékes a megbízási díj 30%-a, míg a második mérföldkő teljesítésekor, a támogatói döntést követően a megbízási díj 70%-a.
5.3. Megbízó a minden feltételnek megfelelő számla ellenértékét átutalással egyenlíti ki, a
számla benyújtását követő 30 napon belül, Megbízott OTP Bank Rt-nél vezetett
11741000-20146692-00000000 számú bankszámlájára.
5.4. Megbízó előleget nem biztosít.
5.5. Fizetési késedelem esetén Megbízott a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével
azonos késedelmi kamat számlázása jogosult.
6. Megbízott kötelezettségei:
6.1. Megbízott gondoskodik a saját tevékenységi körében előforduló munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáról.
6.2. Megbízott a tevékenysége során felmerülő költségeit önállóan viseli.
6.3. Megbízott tevékenységét Megbízó érdekeinek maximális biztosítása mellett végzi.
6.4. Megbízott az Irányító Hatóság vagy Közreműködő Szervezet esetleges hiánypótlási
felhívása alapján szükséges kiegészítéseket a megbízási díj keretén belül köteles teljesíteni.
7. Megbízó kötelezettségei:
7.1. Megbízó Megbízott részére az „Igényfelmérés és kihasználtsági terv” készítéséhez
szükséges dokumentumokat, információkat – a teljesítési határidők figyelembe vételével – időben és teljes körűen rendelkezésre bocsátja.
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7.2. Fentieken túlmenően Megbízó minden, a feladat teljesítéséhez szükséges dokumentumba Megbízott részére betekintést biztosít, illetve szükség szerint azok egy-egy példányát a munkavégzéshez átadja.
8. Záró rendelkezések:
8.1. Felek kijelentik, hogy szerződésük nem titkos.
8.2. A szerződés magyar nyelven, négy eredeti példányban készül és a felek kölcsönös
aláírása után lép hatályba. Megbízó és Megbízott két – két eredeti példányt kap.
8.3. A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
8.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában kell történnie.
8.5. A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. Amennyiben a vitás kérdés nem rendezhető, felek közös megegyezéssel próbálnak egyezségre jutni. Ezek eredménytelensége esetére a Salgótarjáni Járásbíróság, vagy ennek hatásköre hiányában a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét
kötik ki.
8.6. A jelen szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a
Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Rétság, 2016. augusztus….

Salgótarján, 2016. augusztus ….

................................................................

.............................................................

Megbízó képviseletében

Megbízott képviseletében

Pénzügyi ellenjegyzés:
Rétság, 2016. augusztus ….

………………………………………….
pénzügyi ellenjegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

El terjesztést készítette: Fodor Rita Mária
El terjeszt : Heged s Ferenc polgármester
CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉRELME
EL TERJESZTÉS
a képvisel -testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszer többség
Képvisel -testület
Min sített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer

bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jónás Pál a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke támogatási kérelmet nyújtott be a 2016.
szeptember 10-én megrendezésre kerülő Roma napi rendezvény költségeinek biztosítására. A
kért támogatás összege 90.000 Ft.
A civil szervezetek, a nyári programok támogatására 2007-2008. években a Képviselő-testület
pályázati rendszert alakított ki, a támogatások kiszámíthatósága érdekében. A pályázati rendszer azóta is fennmaradt. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben nem élt pályázat benyújtás lehetőségével.
Az önkormányzat gazdálkodása ebben a ciklusban stabilnak mondható. Jelenleg is 600 eFt-ot
meghaladó pénzeszközük áll rendelkezésükre tevékenységük végzéséhez.
A Képviselő-testület joga eldönteni, hogy eltér-e a pályázati rendszertől és egyedi kérésre támogatást biztosít. Ebben az esetben támogatási szerződés megkötése és pótelőirányzat biztosítása is szükséges.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 5 oldalból
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
2007-2008 években bevezetett civil szervezetek részére pályázati rendszer
3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat

„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 2007-2008. években kialakított és bevezetett civil szervezetek, sportegyesületek támogatására és nyári programok szervezésére kiírt pályázati rendszert fenntartja,
a pályázati határidő lejártát követően egyedi kérelmek teljesítését elutasítja.
Határidő: értesítésre 2016. szeptember 15.
Felelős: d. Varga Tibor jegyző

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 2007-2008. években kialakított és bevezetett civil szervezetek, sportegyesületek támogatására és nyári programok szervezésére kiírt pályázati rendszert fenntartja,
kivételes méltányosságból azonban a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére 90.000 Ft
támogatást biztosít.
A 90.000 Ft többletelőirányzat fedezetéül a 2016. évi költségvetés tartalékát jelöli meg. A
pótelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Támogatási szerződés jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: értesítésre 2016. szeptember 15.
Felelős: d. Varga Tibor jegyző
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a Rétság
Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata– képviselő: Jónás Pál elnök – között önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2016.(VIII.26.) számú határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata részére 90.000.- Ft azaz kilencvenezer forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás
COFOG szerinti besorolása 086090.
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
- 2016. szeptember 10-én Roma napi rendezvény (fellépők díja):

90.000.- Ft

A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe.
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek programtámogatására tervezett keret terhére
a nemzetiségi önkormányzat OTP Banknál vezetett 11741031-16779529 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre
használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére
kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 30 napon belül kell elszámolni.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre
a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott
bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak.
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak bárminemű
kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza
(www.retsag.hu);
• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát
külön törvény közérdekből elrendeli;
• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekből nyilvánosnak
minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban
(szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetke3
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•

zett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;
a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő
terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a
megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Rétság, 2016. ……………………….

Hegedűs Ferenc
polgármester

………….……………
Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………….
pénzügyi ellenjegyző
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NYILATKOZAT

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………...
Természetes személy lakcíme: ………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...
Gazdasági társaság esetén székhelye: …………………………………………………………..
Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………………………
Adószáma: ………………………………………………………………………………………
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………...
Egyéb szervezet esetén székhelye: ……………………………………………………………..
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………...
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ……………………………………………………………
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
- 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et)
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll a ..….. pont alapján
- 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et)
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll a ..….. pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………...
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: ……………………………….
…………………………….
Aláírás, cégszerű aláírás

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
RÉTSÁGI POLGÁRŐR EGYESÜLET KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 22-én döntött arról, hogy a
Rétsági Polgárőr Egyesület részére a városi térfigyelő kamerarendszer bővítésére – átadott
pénzeszközként – 4.260.850 Ft-ot biztosít.
Az Egyesület elnöke kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elszámolási határidőt 2016.
november 30-ig meghosszabbítani szíveskedjen. Indokolásában arra hivatkozik, hogy a kamerarendszer kialakításához szükséges az ÉMÁSZ közreműködése is. A szolgáltató folyamatosan
halasztó időpontokat ad a munka elvégzésére.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
127/2015. (VII.21.) KT határozat
3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”
1 oldal a 4 oldalból
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4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület
kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 127/2015. (VII.21.) KT határozattal jóváhagyott Megállapodás 4. pontjának módosítását támogatja az alábbiak szerint:
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, 2016. november 30.
napig kell elszámolni.
A határozat mellékletét képező Megállapodás-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármester a Megállapodás-módosítás aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Megállapodás- módosítás
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a
Rétsági Polgárőr Egyesület– képviselő: Jávorka János elnök – között a Képviselő-testület által
biztosított 2015. évi önkormányzati közterület rendjének fenntartására biztosított támogatás
felhasználására kötött Megállapodás módosítása tárgyában:
1.) A 127/2015. (VII.21.) KT határozattal jóváhagyott Megállapodás 4. pontjának helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás
összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, 2016.
november 30. napig kell elszámolni.
2.) A Megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul fennállnak.
Rétság, 2015. ……………………….
Hegedűs Ferenc
polgármester

………….……………
Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………….
pénzügyi ellenjegyző
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Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző

Eredeti Megállapodás

Ikt.sz:…………./2015
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a
Rétsági Polgárőr Egyesület– képviselő: Jávorka János elnök – között a Képviselő-testület által
biztosított 2015. évi önkormányzati közterület rendjének fenntartására biztosított támogatás
felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2015. (VII.21.)
számú határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Polgárőr
Egyesület részére 4.260.850.- Ft azaz négymillió-kettőszázhatvanezer-nyolcszázötven forint
önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 031030.
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
-

térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztésére

4.260.850.- Ft

A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe.
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a közterület rendjének fenntartása támogatására tervezett keret terhére az egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
64000060-10054512 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását
követő 30 napon belül kell elszámolni.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső
ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény)
előírásainak.
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.
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7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást,
és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu);
• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
Támogató kérésére a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közér-

dekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
•

•

a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító
Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;
a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel,
támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag
aláírták.

Rétság, 2015. ……………………….
Hegedűs Ferenc
polgármester

………….……………
Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………….
pénzügyi ellenjegyző
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VÍGVÁRI TAMÁS KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Vígvári Tamás (Bánk, Vasút utca 1.) kérelmet nyújtott be a buszfordulóban lévő konténer üres
részének (jegypénztár volt oda tervezve) bérlete tárgyában.
A kérelmező kérelmét szóban kiegészítette. Tervei szerint pékárut, kávét, üdítőt szeretne árulni
a helyiségben. Elmondása szerint elektromos áramra mindenképp szüksége van, a vizet,
szennyvizet mobil rendszerrel megoldja.
Hatályos vagyonrendeletünk alapján a Képviselő-testület üresen álló helyiségei hasznosítására
pályázatot ír ki. A pályázati rendszer nem terjed ki – többek között – a közérdekű célú hasznosításra.
A közérdek fogalmát nagyon nehéz meghatározni, az új Ptk. egy magyarázatában az alábbi
magyarázat szerepel:
„A cél elsősorban akkor minősül közérdekűnek, ha a vagyon felhasználása a társadalom vagy
annak szélesebb része érdekét szolgálja.”
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a helyiség bérbeadását, a bérleti díj összegét is
meg kell állapítani, mivel hatályos képviselő-testületi határozatunk még nem tartalmaz díjtételt a
buszfordulóban lévő bérlemények vonatkozásában.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a bérbeadás lehetőségéről,
módjáról szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 14.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 7 oldalból
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:

15/2004.(X.04.) rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYARÓL
12.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására
(bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő
vagyontárgyak létesítésére a (2) bekezdésben foglaltak kivételével pályázatot ír ki.
(2) A pályázati rendszer nem terjed ki:
f.) ha a hasznosítandó helyiség közérdekű célt és az önkormányzat által ellátott
oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális feladat megoldását szolgálja
g.) A pályázatot a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján – az illetékes bizottságok
véleményezésével – a Képviselő-testület bírálja el.
h.) A pályázati irányelveket a 3.sz.melléklet tartalmazza.

3. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) rendeletéhez
Pályázati irányelvek
Ezen melléklet tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgyak elidegenítésére, vagy egyéb módon történő hasznosítására vonatkozó pályázatok kiírására és a benyújtott pályázatok tartalmi követelményeire, az elbírálás módjára vonatkozó feltételeket.
1.) A pályázati hirdetmény az önkormányzat lapjában, esetenként országos, vagy megyei
sajtóban is megjelentethető.
2.) A pályázati ajánlatot csak hirdetményben közzétett vagyontárgyakra, az ott megjelölt
tevékenységi körre, beépítés esetén a mindenkor érvényben lévő településrendezési
terv szerinti funkcióra lehet tenni.
3.) A pályázati kiírásnak a következőket kell tartalmaznia:
a.) - az elidegenítési ár alsó határát (pályázati tárgyaláson a licit alkalmazási lehetőségét)
2
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- használati jog megszerzésének minimális értékét (helyiségek esetében övezetenkénti érték, mely fekvés és műszaki állapot figyelembe vételével került megállapításra)
- telkek esetében a közművesítettségi fok és fekvés
b.) Vagyontárgy rendeltetésszerű használata érdekében a pályázó által elvégzendő
munkák mennyiségben, vagy értékben való meghatározását.
c.) A hasznosítási szerződés megszűnésekor a használót terhelő helyreállítási kötelezettséget.
d.) A vagyontárgy pontos megnevezését,
- alapterület nagyságát,
- műszaki jellemzőit,
- tulajdonosi jogosultságot,
- az ajánlott funkciót, tevékenységi, illetve üzletkört,
- bérleti díj alsó határát, utalva a várható inflációs ráta érvényesíthetőségére,
- bánatpénz kikötését, amennyiben a pályázó önhibájából szerződéskötésre nem kerül sor.
e.) A bérleti, a használati jog időtartamát.
f.) A fizetendő bérleti, használati díjat (alsó határ jelleggel, vagy fix összegben meghatározva)
g.) A pályázati ajánlat benyújtásának helyét és idejét.
h.) A pályázati tárgyalás helyét, idejét.
i.) Pályázati csomag díjazás ellenében történő átvétel lehetőségét
A pályázatot írásban kell benyújtani, amely tartalmazza:
- pályázó nevét, címét,
- jelenlegi tevékenységét, tervezett tevékenység megnevezését,
- nyilatkozattételét a feltételek elfogadására.
A pályázati versenytárgyalás szabályai:
A pályázati versenytárgyalás lebonyolítása a Polgármesteri Hivatal feladata.
A versenytárgyalásra beérkező zárt pályázatok egyidejű felbontását kell biztosítani. A
versenytárgyalásra meg kell hívni a Képviselő-testület által kijelölt bizottság elnökét,
vagy az általa kijelölt bizottsági tagot. Koncessziós pályázat elbírálásakor közjegyzőt
kell biztosítani. A tárgyalás tisztaságát a jegyző köteles biztosítani.
Amennyiben a hasznosításra meghirdetett vagyontárgy pályáztatás eredménytelen
volt, azt ismételten újra meg kell hirdetni.
Állampolgárok és gazdálkodó szervezetek kezdeményezése alapján induló pályáztatás
esetén a kezdeményezők hasznosítási ötletének védelmét biztosítani kell. Két egyforma azonos értékű pályázat benyújtásakor az ötletgazda elsődlegességének elve érvényesül.
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4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vígvári Tamás kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a buszfordulóban lévő váróterem melletti, 8,2 m2-es jelenleg üresen álló
helyiségét bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
A helyiség bérbeadására pályázatot ír ki. A pályázati felhívást a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a buszfordulóban lévő, a
váróterem melletti 8,2 m2-es helyiség bérbeadás útján történő hasznosítására. A helyiség elektromos ellátása biztosított. A helyiség bérleti díjának alsó határa …………….. Ft/m2/hó. A bérleti
díj összegét a Képviselő-testület évente jogosult felülbírálni.
A nyertes pályázóval a Képviselő-testület határozatlan időjű bérleti szerződést köt. A bérleti
szerződés aláírásával egyidejűleg a nyertes kettő havi kauciót köteles megfizetni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó nevét, címét,
- a tervezett tevékenység megnevezését,
- az ajánlott bérleti díj összegét,
- nyilatkozat a tevékenység végzéséhez szükséges rendelkezésre nem álló közművek (víz, szennyvíz) biztosításáról,
- nyilatkozattételét a feltételek elfogadására.
A pályázatokat zárt borítékban a Rétsági Polgármesteri Hivatalban (2651 Rétság, Rákóczi út
20.) 2016. szeptember 15-ig kell benyújtani.
Az ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

Határidő: kérelmező értesítésére, pályázati felhívás nyilvánosságra hozására 2016. augusztus
31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vígvári Tamás kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a buszfordulóban lévő váróterem melletti, 8,2 m2-es jelenleg üresen álló
helyiségét bérbeadását az utasforgalom komfortérzetének javítása érdekében közügynek tekinti, ezért eltekint a helyiség pályázat útján történő hasznosításától.
A Képviselő-testület helyiség bérleti díját ………….. Ft/hó összegben állapítja meg. A bérleti díj
összege nem tartalmazza a rezsiköltséget.
A Képviselő-testület Vígvári Tamás kérelmét támogatja, részére a fent megjelölt bérleti díj ellenében határozatlan időre bérbe adja a helyiséget.
A határozat mellékletét képező Bérleti szerződést a Képviselő-testület jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármester a Bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Ikt.szám: 20-

/2016.

BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) Képviseli Hgedűs
Ferenc polgármester, Bérbeadó és Vígvári Tamás (Bánk, Vasút utca 1.) továbbiakban Bérbevevő között az alábbi feltételekkel:
1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Rétság, Buszfordulóban lévő, a váróterem melletti 8,2 m2 alapterületű helyiséget, büfé
üzemeltetés céljára.
2./ Jelen Bérleti szerződést a Felek 2016. ……………. napjától kezdődően, határozatlan időre, 1
hónapos felmondási idővel kötik.
3./ Bérleti díj
3.1. A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi
összege …………. Ft, azaz …………………………….. forint. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentes az
ÁFA alól.
A bérleti díjat Bérbevevő Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
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3.2. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat
felülvizsgálni.
3.3. Bérbevevő a Bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kettő havi kauciót köteles megfizetni.
4./ Bérbeadó közművet nem szolgáltat. ……………………………..
5./ Felek rögzítik, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.
6./ Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a bérleményt kiürített állapotban,
rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.
7./ Bérbevevő a bérleményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy
használatába.
8./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben:
8.1. Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30
nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg.
Amennyiben a Bérbeadó a bérleménnyel rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát
gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. szerinti joggal való
visszaélésnek.
8.3. Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés
az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg.
8.4. ha a Felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.
8.5. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli
felmondás), ha a Bérbevevő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem
tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a bérleményt nem rendeltetésszerűen
használja.
9./ Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzített állapotban adja át a Bérbeadónak.
Amennyiben Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt nem üríti
ki, köteles arra az időre, amíg a bérleményt jogcím nélkül használja, a képviselő-testület által megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni.
10./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a
szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
11./ A Bérleti szerződés megkötéséhez a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
……../2016.. (….) kt. számú határozatával hozzájárult.
12./ Mindkét fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat,
vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni.
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá,
Rétság, 2016. ……………………..

...............................................
Városi Önkormányzat

...............................................
Bérbevevő
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Bérbeadó

„C” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vígvári Tamás kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a buszfordulóban lévő váróterem melletti, 8,2 m2-es jelenleg üresen álló
helyiségét önkormányzati célra kívánja hasznosítani, ezért a kérelmező kérelmét nem támogatja.

Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
TÓTH ANNA KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

Tóth Anna (2651 Rétság, Táncsics Mihály út 17.) panasszal fordul a Képviselő-testülethez. Kifogásolja, hogy a gépkocsi feljáró dőlésszöge nem megfelelő, túl meredek, továbbá a vízelvezetés sem szerencsés, a járdáról a csapadékvíz az udvarába folyik.
A panasz beérkezését követően helyszíni szemlét tartottunk. Fotódokumentációt a helyszíni
szemléről az előterjesztéshez csatolom.
A Táncsics utca kialakulása sajátos domborzati jegyeket hordoz. A mélyen fekvő út, a meredek
pandal a teljes utca hosszát jellemzi.
Egy megoldás lehet a járdaszakasz lesüllyesztése is, ugyanakkor ez a megoldás magában hordozza azt a veszélyt, hogy valamennyi ingatlantulajdonos kéri majd e munkák elvégzését. Akkor
pedig a gyalogos forgalom lehetetlenül el a járdán.
Kérem Képviselő-társaimat, találjuk meg azt a közös megoldást, mely jó a kérelmezőnek és jó
az önkormányzatnak is. Szívesen veszem javaslataikat a speciális földrajzi adottságok figyelembevételével.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 14.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 3 oldalból
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Anna kérelméről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület az alábbi műszaki megoldást javasolja:
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Határidő: 2016. ………………………….
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Anna kérelméről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a domborzati adottságok miatt a már meglévő állapotot nem módosítja.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
SASS ATTILA KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Sass Attila helyi vállalkozó kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben leírta boltját bővíteni kívánja. A jelenlegi Cserhát és Vidéke Takarékszövetkezet bejáratól a saját bejáratáig a
meglévő épületkörüli járdát 80 cm-el szélesíteni szeretné. Kéri továbbá, hogy a meglévő három
parkoló mellé egy újabb pakoló saját költségén történő kialakításához járuljon hozzá az önkormányzat.
A kialakult három parkoló és a gyalogosjárda közötti részen egy darab újabb parkoló elfér, a
járdabővítés nem akadályozza a bolt előtt lévő terület használatát.
Az előterjesztéshez mellékeltem a kérelmet és a vázrajz másolatát.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:

1 oldal a 2 oldalból

Sass Attila kérelme
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4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sass Attila kérelméről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a kérelmező, saját tulajdonú boltja mellett az önkormányzati tulajdonú 412/20 hrsz-ú területen 1 db parkolóhelyet alakítson ki.
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja az épületkörüli, meglévő járda 80 cm-rel
történő szélesítéséhez.
A tulajdonosi hozzájárulás megadásának feltétele az, hogy a Kérelmező viseli a járdabővítés és
pakolókialakítás valamennyi költségét, továbbá a Kérelmező kötelezettsége a hatósági engedélyek (Járási Hivatal, Közlekedési Hatóság) beszerzése.
Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
KORÁNYI UTCAI LAKÓK KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2015. évi karbantartási terv részeként – lakossági kérésre - döntött arról,
hogy a Korányi utca és a Reál bolt között kialakult, valamikor szórt köves járda helyett járólappal fedett járdaszakaszt épít.
A lakók kifogásolják, hogy ők nem kérték a járdát, továbbá, hogy a járda a játszótér területén
helyezkedik el. A járdakialakítás helyett az önkormányzati területen lévő lépcsőházi bejáratok
felújítására javasolják felhasználni a forrást.
A felújítás alatt lévő járda a 412/18 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon helyezkedik el. A
412/18 helyrajzi szám a József Attila utcától a Petőfi utcáig terjed. Ezen a helyrajzi számon
számos úszótelek található (térképen fehér színnel látszódnak + a Városi Művelődési Központ
és Könyvtár épülete). A kialakított és azóta is Korányi utcai játszótérnek nevezett terület a nyilvántartás szerint nem létezik, ezért annak határa sem állapítható meg.

A lakossági panasz szerint egyéni érdek alapján készül a járda felújítása. A felújítás indoka az
volt, hogy babakocsival a játszótér nehezen közelíthető meg. Továbbá, a város más részén
lakók is igen gyakran használják e területet például az Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet ügyfelei is erre rövidítik le az utat ügyeik intézésére.
1 oldal a 4 oldalból

Korányi utcai lakók kérelme

2016. 08. 26-i Kt. ülésre

A lakossági panasz azon része, mely a járda csatlakozását illeti megfontolandó. A jelenleg kiépített tükör a régi „járda” nyomvonalát követi. A nyomvonalat úgy lenne hasznos kialakítani,
hogy az csatlakozzon a Korányi utcához.

A felújítási munkák jelenleg leállításra kerültek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy négy
alternatíva közül választani szíveskedjen:
- teljesítve a beadványt benyújtó lakosok kérelmét a járdafelújításról szóló döntés visszavonása (ennek az a veszélye, hogy a közeljövőben a felújítást támogatók nyújtanak be
kérelmet),
- a járdafelújítás felfüggesztése, egyeztetés a teljes lakóközösséggel,
- a járdafelújítás folytatása, és a járda kiépítése a Korányi utcáig,
- a járda nyomvonalának áthelyezése a „játszótér” szélére.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
2015. évi karbantartási terv ide vonatkozó döntése.

2

Korányi utcai lakók kérelme

2016. 08. 26-i Kt. ülésre

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat

„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Korányi utcai lakók kérelméről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a felújítási munkákról szóló döntését – az eredeti állapot visszaállítása mellett - visszavonja.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Korányi utcai lakók kérelméről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a Korányi utcai
tásasház valamennyi lakójával folytasson egyeztetést a felújítási munkákról
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„C” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Korányi utcai lakók kérelméről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a járdafelújítási munkákat be kívánja fejezni azzal, hogy a járda nyomvonalát a Korányi utcával össze kell kötni.
3

Korányi utcai lakók kérelme

2016. 08. 26-i Kt. ülésre

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„D” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Korányi utcai lakók kérelméről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a járdafelújítási munkákat a jelenlegi nyomvonalon – az eredeti állapot
visszaállítása mellett – megszűnteti. A járda nyomvonalát áthelyezi a „játszótér” jobb/bal oldalára.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Tájékoztatás belső utasításról
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport dolgozóit dr. Varga Tibor jegyzőn keresztül utasítottam,
hogy a Pál és Kozma Ügyvédi Iroda 357/2016. számú 304.800 Ft végösszegű számlájának érvényesítését, pénzügyi ellenjegyzését és kifizetését végezzék el.
Figyelemfelhívásukat, mely szerint elegendő előirányzat, képviselő-testület által jóváhagyott
szerződés nem áll rendelkezésre tudomásul vettem.
A kifizetés elrendelését az alábbiakkal indokolom.
Mezőfi Zoltán alpolgármester feladatait én vontam meg, ennek következtében csökkent a tiszteletdíja. A feladatok megvonásával, a tiszteletdíj csökkentésével a városnak kívántam pénzt
megtakarítani. Az intézkedést én hoztam, mely ellen Alpolgármester úr Munkaügyi bírósághoz
fordult. Úgy gondoltam, hogy saját intézkedésem megvédése érdekében jogom van ügyvédet
fogadni. Az ügyvédem képviseletét az ügyet tárgyaló bíró elfogadta. Az önkormányzat ügyvédje, Dr. Gáspár Zoltán igen nehéz helyzetben volt, mivel két személy állt egymással szemben
ugyanabból a képviselő-testületből. Dr. Gáspár Zoltán szakmai tudását elismerem, de aggályaim voltak a pártatlansága tekintetében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ügyvédi számla többletelőirányzatát utólagosan
biztosítani szíveskedjenek.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. augusztus 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 3 oldalból

Tájékoztatás bels

utasításról

2016. 08.26-i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
54. § (1)167
(2)168 A pénzügyi ellenjegyző a feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe.
(3)169 Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. § (1) bekezdésében, illetve az
53/A. §-ában előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét.
(4) Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a
pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv - a központi kezelésű előirányzat és a fejezeti kezelésű előirányzat nem költségvetési szervi formában működő kezelő szerve esetén az érintett fejezetet irányító szerv - vezetőjét
haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre
vonást.
58. § (1) Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - az 57. § (3) bekezdése szerinti
esetben annak hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.
(2) Ha az érvényesítő az (1) bekezdésben megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését
tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt
követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárásra az 54. § (4) bekezdésében
foglalt szabályokat kell alkalmazni.

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (VIII.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztatás belső utasításról
tárgyú előterjesztést.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Hegedűs Ferenc polgármester dr. Varga Tibor jegyzőn keresztül utasította a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportot arra, hogy a Pál és Kozma Ügyvédi Iroda 357/2016. számú 304.800 Ft végösszegű számlájának érvényesítését, pénzügyi ellenjegyzését és kifizetését Képviselő-testület által jóváhagyott szerződés és elirányzat hiányában végezzék el.
2

Tájékoztatás bels

utasításról

2016. 08.26-i Kt. ülésre

A Képviselő-testület a 304.800 Ft ügyvédi munkadíjra utólag, a 2016. évi költségvetés tartaléka
terhére pótelőirányzatot biztosít, melynek átvezetéséről a költségvetés soron következő
módosításakor javaslatot kell tenni.
A Képviselő-testület felhívja Hegedűs Ferenc polgármester figyelmét arra, hogy a jövőben a
jóváhagyásokat a gazdasági események bekövetkezése előtt kell kérnie.
Határidő: azonnal, majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. augusztus 26-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek.
Képviselői kérésre áttekintést adunk a 2015. szeptember 09-től a 2016. július 12-i ülésen elfogadott
határozatok végrehajtásáról.
A tájékoztatót az előterjesztéséhez mellékelem.

Rétság, 2016. augusztus 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester
2 Határozati javaslatok
„A” változat
2016.( VIII.26.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
„B” változat
2016. ( VIII.26.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem fogadja el.

1 oldal a 1 oldalból

Melléklet
2015. szeptember 27-2016. július 12
171

Szociális tüzelőanyag igénylésének lehetősége
Éltünk a pályázati lehetőséggel

172

Támogatási szerződés jóváhagyása (rendőrség)
A szerződés aláírása, végrehajtása megtörtént.

173

Közösségi autóbusz értékesítéséhez tulajdonosi döntések meghozatala
A busz értékesítése megtörtént.

174

Lakossági veszélyes hulladék ártalmatlanítási szerződés jóváhagyása
A szerződés aláírása megtörtént.

175

Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása (Zöld Híd)Önkormányzat
A szerződés aláírása megtörtént.

176

Közszolgáltatási szerződés jóváhagyás (Polgármesteri Hivatal)
A szerződés aláírása megtörtént.

177

Közalkalmazott kinevezése
A védőnő kinevezése megtörtént.

178

Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása
A szerződés aláírása megtörtént.

179

Laktanya őrzés átmeneti megoldása
A szerződés aláírása megtörtént.

180
(IX.25.)

Szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Az átdolgozott tervezet tárgyalása a mai ülés napirendje

181

Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Végrehajtás folyamatos

182

Beszámoló a munkaközösség éves programjáról (óvoda)
Intézményvezető tájékoztatása megtörtént

183

Tájékoztatás követelésállományokról
Végrehajtás folyamatos

184

Termőföld haszonbérleti szerződés jóváhagyása
Szunyogh Pállal a szerződés aláírása megtörtént.

185

Vállalkozási szerződés jóváhagyása
1

Lift javítására vonatkozó szerződés mindkét fél részéről aláírásra került.
186

Védőnői szolgálat telefonvásárlási kérelme
Kérelmezők értesítése megtörtént.

187

Buszöböl tervezői munkáira árajánlat kérése
Az árajánlatok a mai ülés napirendje.

188

Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz
A csatlakozás megtörtént.

189

Előterjesztés ingatlan megvásárlására
A felajánlók értesítése megtörtént.

190

Művelődési ház villámvédelmi rendszerének felülvizsgálata
A szerződést a vállalkozó nem írta alá.

191

2015. évi karbantartási terv II.
A végrehajtás áthúzódott a 2016-os évre.

192

Döntés vis major helyzetről
A kazáncsere megtörtént.

193

Rétság-Vízellátás Gördülő Fejlesztési terv 2016-2030
A több körben tárgyalt Fejlesztési terv megküldésre került.

194

32 Ha tulajdonjogának megszerzése
A partner tájékoztatása megtörtént

195

TKB döntések
A költségátvállalás megtörtént.

196

Közalkalmazott kinevezése
A kinevezés megtörtént

197

Alpolgármester felmentése, új alpolgármester megválasztása
További intézkedést nem igényel a végrehajtás

198

Döntés személyi kérdésben - tájékoztató
A tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette

199
(X.14.)

200

Város karbantartási tervéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása
Az eredmény megállapítása megtörtént, a szerződés megkötésre került.
2015. évi közbeszerzési terv módosítása
A módosított terv kihirdetése megtörtént
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201

Vagyonkezelői szerződés megkötése
Részünkről az aláírás megtörtént, az átdolgozott anyag a mai ülés napirendje

202

Művelődési ház villámvédelmi rendszerének felülvizsgálata
A módosított szerződés aláírása megtörtént.

203-205

Közösségi autóbusz értékesítéséhez tulajdonosi döntések meghozatala
Az idő rövidsége miatt a parkoló bérleti szerződés módosítása még nem történt meg.

206

Eseti bérleti szerződés jóváhagyása
A szerződés aláírása megtörtént.

207

Pályázat benyújtása műfüves pálya építésére
Nem kívánt a Képviselő-testület pályázatot benyújtani, további teendő nincs

208

32 Ha. tulajdonjogának megszerzése
Értesítés megtörtént.
2015. október 30-i ülés

209

A szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Az átdolgozott rendelet a mai ülés napirendje

210

Vagyonkezelői szerződés jóváhagyása (gimnázium)
Részünkről az aláírás megtörtént, telefonon történt egyeztetés alapján a partner is
aláírja a napokban a szerződést

211

Előterjesztés ingatlan megvásárlására (Palóc Kft.)
A kérelem elutasításáról a Palóc Kft-t tájékoztattuk

212

Előterjesztés fakivágási és gallyazási árajánlatra
A szerződés aláírása megtörtént.

213

Előterjesztés helyiség használatára (Járási Hivatal)
A kérelmezőt tájékoztattuk. A Cigány nemzetiségi Önkormányzat elnökétől kértük a
lemondó nyilatkozatot.

214

Előterjesztés a katasztrófavédelem bejelentésére (tető beázás)
Az aláírt szerződéssel kiegészített előterjesztés jelen ülés napirendje

215

Szerződés jóváhagyása (műszaki tervezési munkára Salgóterv) akadálymentes
gyalogátkelőhely
A szerződés aláírása már korábban megtörtént, további teendő nincs

216

Hozzájárulás közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződés megkötéséhez
A hatósági szerződés megkötése megtörtént.
Új státusz létesítése a Polgármesteri Hivatalban
Az elutasító döntést tudomásul vettük.

217
218

Bérkorrekció lehetősége a Védőnői Szolgálatnál
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Paulovics Andrásné értesítése megtörtént, kérelme jelen ülés napirendje
219

Buszöböl tervezési munkáira árajánlat elfogadása
Ismételt ajánlatokat kértünk. A megküldött árajánlatok közül az egyik további
pontosítást igényel.

220

Előterjesztés a konyha padozatának felújítására
A kérelmező értesítése megtörtént.

221

Képviselői tiszteletdíj felajánlás (Varga Dávid Géza képviselő)
A támogatási szerződés megkötésre került

222

TKB döntések
A költségátvállalás megtörtént

223

Szerződések jóváhagyása (informatikai feladatra)
A szerződések megkötésre kerültek, az informatikus már dolgozik a karbantartandó
gépeken.

224

Gyalogátkelőhely akadálymentesítés kialakítása (Salgóterv Kft. )
A tervező értesítése megtörtént.

225

Tájékoztató folyamatban lévő perről
Ügyvéd úr részére a meghatalmazás aláírásra került. Szerződése megkötésre került.
2015. november 20-i ülés

226

Beszámoló a 2015. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről
Végrehajtás folyamatos

227/

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása
A pályázat elbírálása és az értesítések megtörténtek

228/

Tájékoztató a követelések állományáról
Az anyag átdolgozásra visszaadásra került. Az átdolgozott előterjesztés a mai ülés
napirendje

229/

Szerződések jóváhagyása –szociális tűzifa szállításra
A partner átírta, szétbontotta a szerződéseket. Az ismételt jóváhagyás a mai ülés
napirendje. A változatlan feltételek melletti új szerződések aláírása megtörtént.

230/

2016. évi földhaszonbér megállapítása
Végrehajtás folyamatos

231/

Termőföld haszonbérleti szerződések jóváhagyása
A haszonbérleti szerződés (Sz.P.) aláírásra került. Svéda László kérelmezővel a másik
önkormányzati terület megkeresése miatt még nem keresett.

232/

Nagy Józsefné kérelme ingatlan bérleti szerződés kötésére, vaqy vásárlásra
A kérelmező a bérleti szerződést aláírta
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233

Önkormányzat és intézményei vagyonbiztosításának felülvizsgálata
A biztosítást kezelő vállalkozást értesítettük a jóváhagyásról.

234

Alenyin Olivér bérleti kérelme
A bérleti szerződés mindkét fél részéről aláírásra került

235

Előterjesztés a katasztrófavédelem bejelentésére
A kérelmező értesítése megtörtént

236

Varga József kérelme
Helyszíni szemlén nem találtuk a szennyvízkiállást. A kérelmező a tényekről a
tájékoztatást megkapta.

237

Tulajdonosi hozzájárulás kérése (sörfőzde)
A kérelmező értesítése megtörtént

238

Tájékoztatás belső helyettesítés elrendeléséről
A munkáltatói intézkedés megtörtént, az elrendelés a városgondnok betegállománya
miatt folyamatos

239

Árajánlatok elfogadása buszöböl tervezési munkáira
A tervező értesítése megtörtént

240

Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület kérelme
A kérelmező értesült a döntésről

241

Képviselői tiszteletdíj felajánlás (Varga Dávid)
A megállapodás részünkről aláírásra került, a partner még nem küldte vissza a
dokumentumot.

242

Képviselői tiszteletdíj felajánlás (Kotroczó Balázs)
A megállapodást mindkét fél aláírta.

243

Tájékoztató folyamatban lévő perről (ÉMÁSZ)
Az első tárgyalás megtartásra került. A felperes új érveket tárt fel. Ügyvéd úrral az új
érvek elemzését végezzük.
2015. december 08-i ülés

244

Család és Gyermekjóléti Központ létrehozása
Halasztó döntés született, a napirendet ismételten szükséges tárgyalni.

245

Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése (házi segítségnyújtás)
A döntést köszönettel tudomásul vettük. Az SZMSZ-en a soron következő módosításkor
a változást átvezetjük. A dolgozó felvételére az ellátottak állapotának felülvizsgálata
után kerül sor, akkor derül ki, hogy szükséges-e szakképzett munkatárs alkalmazása.

246

Szakértő igénybevétele állapotfelméréshez (házi segítségnyújtás)
A megbízási szerződés aláírása megtörtént
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247

Házi segítségnyújtás kötelező feladat társulási formában történő biztosítása
A társulás értesítése megtörtént, a testületi ülés hetében dönt a társulás kérelmünkről.

248

Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka
A pótlék igénylése megtörtént, a számfejtést a testületi ülésig elkészítjük.

249

Egészségügyi ágazat önkormányzati képviselettel kapcsolatos döntés
Az állandó képviselet végrehajtása folyamatos

250

Finanszírozási szerződések újrakötése
A szerződés aláírása megtörtént.

Egyebek napirendi pontokban felmerült feladatokról:
Június 30.
Varga Dávid Géza, Jávorka János képviselők: szelektív szigetek állapotát kifogásolta.
Válasz: ismert a probléma, intézkedés történt, sajnos az elszállítást követően újra termel ődik
a szétszórt szemét.
Jávorka János képviselő: Pásztor Zoltántól a kamerarendszer telepítésére az ajánlatot
tegnap megkaptam, benne van mind az öt gyűjtőhely bekamerázása.
Július 21.
Jávorka János képviselő: Mi a helyzet a busz kérdésében?
A busz értékesítése az ajánlott 13 milli forint + áfa áron megtörtént.
„Varga Dávid Géza képviselő: Pesten hova viszik a buszt?
Fodor Rita jegyző ált.h.: A kínálati árat a testület fogja meghatározni. Budapesten a
Buszpiac, Vidámvásár útra lesz a busz beadva. 7.500 Ft a felmérés összege.”
Augusztus 28.
Jávorka János képviselő: Az iskolakezdési támogatással kapcsolatban adott tájékoztatót. A
támogatás az eltelt időben kifizetésre került.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: a művelődési központ előtt a hirdető szekrényke
engedélyezéséről érdeklődött.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kimentünk jegyző úrral, az intézmény vezetőjét kerestük, de
ő tőle sem kért senki engedélyt. Természetjárók tették ki, e-mail címünk van, keresni fogjuk
őket ez ügyben.
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Volt egy olyan kérdés, hogy a Rákóczi út 32-es számú
épületre a KLIK felmondta a szerződést, mi lesz a dolog megoldása, és indul-e új első
osztály a gimnáziumban?
Válasz: A szerződés-kötés folyamatban van. Tárgyalások folynak a KLIK-el is a Pedagógiai
Szakszolgálat, illetve a zeneiskola bérleti szerződése tárgyában.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A másik kérdés a sebességmérőnek a megszerelése, hogy
a gyalogátkelőhelynél a lámpa pirosra váltson, ha nagyobb sebességgel jön gépjármű.
Válasz: a kivitelező vállalkozásnak ügyvédi felszólítást küldtünk, arra sem reagált.
Elvégeztethetjük a javítást más vállalkozóval, a javítás költsége pedig áthárítható az eredeti
kivitelezőre. A javítás ismételt költségének megtérülése bizonytalan.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Telekom reagált-e a Jászteleki utcai két telefonoszlopnak az
ügyében?
Válasz: Telecom még nem adott választ a térítésmentes áthelyezésre.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Felvetődött még a bizottsági ülésen, és itt is elmondanám,
nem lenne nyugodt a lelkiismeretem, ha nem tenném. Szeptember 1-től kinevezésre kerülne
egy új védőnő kolléganő. Az ő kinevezésének a törvényességére kérném odafigyelni, hogy
az valóban törvényes legyen.
Válasz: a kinevezést a Képviselő-testület jóváhagyta.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Egyszer elhangzott egy olyan kérdés, hogy az iskola előtti
játszótérnek a felülvizsgálata ismét megtörtént. Ez valóban így történt. Több észrevételük
van, néhány játék balesetveszélyessé lett minősítve. Történt-e ebben a kérdésben
valamilyen lépés? Folyamatban vannak-e a javítások?
Válasz: A feladat elvégzése folyamatban van, egyes részek már elkészültek, 2016. évben
folytatjuk a javítást..
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az SZMSZ módosítást elő kell készíteni több okból
kifolyólag is.
Válasz: a Kormányhivatal állásfoglalása nem érkezett meg.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a számítógépes
rendszergazdát meg kellene keresni azzal a kérdéssel, hogy a művelődési központnál, a
védőnőknél vállalná –e a feladatot, ha igen, egy árajánlatot nyújtson be a hivatalhoz.
Válasz: a szerződés megkötésre került.
Kotroczó Balázs képviselő: A Mező utca sarkáról a kuka nagyon hiányzik, kérem pótlását.
Petőfi utcában is jó lenne elhelyezni, hisz nagyon hosszú utcáról beszélünk. Ez nem nagy
költség. A Mező utcánál megáll a víz, követ kellene odaszállítani.
Válasz: a kuka kihelyezése a napokban megtörtént.
Szeptember 9.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: DUPLEX Kft-vel határozott időre kötött szerződésünk.
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Válasz: rövid időn belül végleges döntést kell hozni.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: augusztus elején volt egy megbeszélés a kormányablak
kialakításával, valamint ennek kapcsán az épületek cseréjéről is. Dr. Szabó Sándor
kormánymegbízott úr részéről elhangzott egy olyan kérés, hogy szeptember 15-ig kéri, hogy
az épületben lévő bérlőkkel tárgyalás kerüljön lefolytatásra.
Válasz: nincs információ a folytatásról a Kormányhivataltól.
Szeptember 25.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: bizottsági ülésen felvetődött, hogy a Rompos üzlet mögötti
részen a TIGÁZ által végzett munka után nem lett a terület helyreállítva. Ebben történt-e
lépés?
Hegedűs Ferenc polgármester: Megnéztem, be lett takarva, hétfőn tudok az illetékessel
beszélni. Meg fogom csináltatni.
Válasz: a TIGÁZ többszöri ígérete ellenére nem végezte el a helyreállítást. Ismételten
felhívjuk őket a kötelezettségükre.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A fakivágások ügye hol tart?
Válasz: A vállalkozó folyamatosan halad, a szerződésben vállalt határidőt tartani tudja.
Jávorka János képviselő: Két dolgot szeretnék kérni a hivataltól. A KRESZ parkban van a
homokozó, amelyet a Polgárőr Egyesület minden évben ponyvával lefedett. A ponyva az
időjárás, valamint „rongálók” miatt megrongálódott, valamilyen tartós megoldást kell találni a
homokozó lefedésére.
Válasz: Tartós betegség miatt a feladat még nem került végrehajtásra.
Kotroczó Balázs képviselő: Javaslatom, hogy a Művelődési Központ elejére kerüljön fel egy
olyan zászlótartó, amiben több zászló is elfér, 4-5 db legalább.
Válasz: intézményvezetői feladat
Október 30.
Jávorka János képviselő:.
A hivatal felé intézném észrevételemet. Eltelt egy év ebből a ciklusból. Esetenként
tapasztalható volt az előterjesztéseknél hiányosság, probléma. Kérném az előterjesztőktől,
hogy az előterjesztések vonatkozásában a jövőben fokozottabb figyelmet fordítsanak a
munkára. Hibát lehet elkövetni, de olyat azért ne, ami miatt vissza kell adni átdolgozásra az
anyagot. Szeretném, ha a hivatal vezetése a jövőben erre nagyobb figyelmet fordítana.
Válasz: igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. Időnként azonban a vitákban merülnek fel új
kérdések, kérések, ezeket pótlólag igyekszünk kidolgozni.
Kotroczó Balázs képviselő: A Jászteleki utca végén az oszlop még most is ott van.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Nem lett megszavazva az összeg, amit kértek, nem tudok
benne intézkedni. Rompos üzlet melletti terület vonatkozásában intézkedtem, de azóta sem
jöttek. A konyha udvaron is van beszakadás, mi próbáljuk kővel rendezni a dolgot.

November 20.
Jávorka János képviselő: A nyáron megállapítást nyert, hogy a Bon-Bon presszóból a
szennyvíz a patakba van belevezetve.
.
Válasz: A Bon-Bon presszó tulajdonosával egyeztettünk, megszüntette a szabálytalan
szennyvízelvezetést, a DMRV az ellenőrzést még nem ismételte meg. Mindkét üzlet
szennyvízdíjat mindvégig fizetett a szolgáltatónak.
Jávorka János képviselő: A volt laktanya kérdésének napirendről történő levételéről
szeretnék pár szót mondani. Pár dolgot ismertetek a barnamezős területek rehabilitációjával
kapcsolatos felhívásból. Ez egy 57 oldalas tájékoztató. A tervezőnek, akit megbízunk,
nekünk kell megmondani, mit szeretnénk. Akkor lehet érdemben dönteni, ha elénk kerülnek
koncepciók.
Kotroczó Balázs képviselő: Visszakerül január-februárban a laktanya kérdése, ez nagyon
fontos kérdés.
Válasz: az előkészítő munka még nem kezdődött meg.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Konyha kérdése – szerencsés döntés volt, jó az ellátás, a
minőség. 550 Ft-ért kapják az ott étkezők az ebédet, nagy árcsökkenés történt. A Képviselőtestület döntése nem volt rossz.
Hegedűs Ferenc polgármester: A Rákóczi út 53. szám alatti lakosok beadvánnyal éltek, a
víz befolyik a lépcsőházukba.

December 08.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Kérdésem, hogy aláírt cafetéria szabályzat van-e, ha van, jó
lenne hozzájutni.. Saját véleményem, ha valaki táppénzen van úgyis vonnak tőle, és pont
akkor vonjuk meg tőle mi is a juttatást?.
Válasz: 2016. évi munkatervben, a januári ülés tervezett napirendje.
2015. december 18-i ülés
251

A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve
Végrehajtás folyamatos

252

Tájékoztató a követelések állományáról
Végrehajtás folyamatos

253

2016. évi hulladékszállítási szerződés jóváhagyása
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A szerződés részünkről aláírásra került.
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2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása
A szerződés aláírása megtörtént.

255

2016. évi teljesítmény értékelés alapját képező célok meghatározása
Végrehajtás folyamatos

256

Döntés közérdekű munkavégzés engedélyezéséről
A munkavégzés lehetősége elutasításra került. A döntést tudomásul vettük.

257

A Közös Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Részünkről az aláírás megtörtént.

258

1. számú védőnői körzet szolgáltatásának bővítési lehetősége
Az OEP-pel a szerződést nem kötöttük meg a méhnyak szűrésre.

259

Szerződések jóváhagyása (szociális tűzifa)
Utólagos jóváhagyás volt, a döntés intézkedést nem igényelt.

260

Árajánlat elbírálása Kossuth u. javítási munkáira
A kifogást megküldtük, az újabb ajánlat a mai ülés napirendje

261

Tájékoztató Vis major bizottság döntéséről
További intézkedést nem igényel.

262

Gumilapok cseréje
A feladat végrehajtása a 2016. év feladata lesz.

263

Feladat-ellátási szerződés módosítása (Prae Medic Kft.)
A szerződés aláírása megtörtént. Megküldtük a partnerek részére is a módosítást.

264

Dr. Katona Ernő kérelme
Az informatikai eszközök beszerzése, a felhasználásról az elszámolás megtörtént. Az
orvosi műszerek beszerzése a 2016. évben történik meg.

265

Baginé Székely Anita kérelme
A kérelmező értesült a döntésről

266

Ingatlan eladási ajánlatok
A kérelmezők értesítése az elutasításról megtörtént..

267

Balassagyarmati Református Egyházközösség kérelme
A megállapodás részünkről aláírásra került, a partner a megállapodást nem írta alá.

268

Vakok és Gyengénlátók Nm-i Egyesületének kérelme
A kérelmező értesítése megtörtént.

269

Baptista Szeretetszolgálat kérelme
A kérelmező értesítése megtörtént.

270

Rétsági Judo Klub kérelme
10

A megállapodás aláírásra került.
271

Polgármesteri kérelem jutalomkeret biztosítására
A jutalom kifizetése megtörtént.

272

Együttműködési megállapodás jóváhagyása
A SZIE-vel még egyeztetések nem kezdődtek meg.

273

Az önkormányzat gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzatának jóváhagyása
A szabályzat aláírása folyamatban van.

274

Bérkorrekció lehetősége a védőnői szolgálatnál (ism.előterj.)
A kifizetés megtörtént.

275

Szándéknyilatkozat megadása (névmódosítás, Gyermekjóléti)
A szándéknyilatkozat aláírása megtörtént.

276

CISZ ház kialakításának lehetőségei
Az érintettek tájékoztatása megtörtént.

277

Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése
A munkatárs kinevezése megtörtént. Tekintettel az ellátotti létszám csökkenésére
jelenleg 6 órás munkaviszonyban foglalkoztatjuk a dolgozót.

278

Tájékoztató folyamatban lévő perről
A határidő még nem járt le.

Egyebek napirendi pontokban felmerült feladatokról:
Jávorka János képviselő: KRESZ park labdafogó háló feladatelmaradásról érdeklődött.
Válasz: a 2016. évben a költség pénzmaradvány terhére visszatervezésre kerül, a feladat
végre lesz hajtva.
Buszeladás vitája: érdemi intézkedést nem igényel, csak vélemények hangzottak el.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: a középiskola további sorsát vetette fel. Mocsári Gergely
nyugalmazott igazgatóval közösen az érintett igazgatókkal a kapcsolatot felvették.
A SOTE telephely létesítésének helyzetéről érdeklődött. Hegedűs Ferenc polgármester
elmondta, hogy Nógrád megye két részre szakadt (keleti és nyugati), a két részharcban áll
egymással. Jelenleg a keleti rész győzött, de nem kell lemondani a telephely létesítéséről.
A Mindszenty szobor részére terület felajánlást javasolt. A szándéknyilatkozat
megküldésre került Dr. Schmidt Mária részére.
Varga Dávid képviselő: a középiskola kihelyezett tagozatát plusz szolgáltatással kellene
népszerűsíteni. Például kedvezményes áron jogosítványhoz lehetne juttatni a diákokat.
Hegedűs Ferenc polgármester: javaslatot tett a középiskola épületének felújítására.
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Egyéb információk a korábban hozott döntésekkel kapcsolatban:
A városközpontba tervezett gyalogátkelőhely építési engedélye megérkezett.
2016. január 22-i ülés
1

A 2016. évi költségvetés előkészítése
A 2016. évi költségvetés összeállítása az állásfoglalások alapján elkészült.

2

Társadalmi Kapcsolatok ad-hoc Bizottsághoz érkezett kérelemmel kapcsolatos döntés
Az állásfoglalást tudomásul vettük, az Általános Iskola költségiből a költségátvállalás
megtörtént.

3

Cafetéria szabályzat jóváhagyása
A szabályzat jóváhagyását tudomásul vettük, az ismertetés még tart.

4

Árajánlat elbírálása Kossuth u. javítási munkáira
A Penta Kft. értesítése megtörtént. Bővebb beszámoló a polgármesteri munkáról
készített tájékoztatóban.

5

Felhatalmazás közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésére
A tanfolyam az alacsony érdeklődés miatt nem indult be.

6

Család és Gyermekjóléti központ létrehozása
A törvényességi felhívásra a jegyzőkönyv, illetve a határozat megküldésével
válaszoltunk. Folyamatos feladat.

7

Szándéknyilatkozat megadása Nógrád Megyei Kormányhivatal részére
A szándéknyilatkozat megküldése megtörtént.
Szerződés jóváhagyása (tervezés)
A Piac udvarban lévő nyilvános WC szennyvízbekötési terveinek elkészítéséhez
kapcsolódó szerződés aláírása megtörtént.

8

9

Szerződés jóváhagyása (szociális tűzifa)
a Misik Kft-vel a szerződés megkötésre került.

10

Rétság-vízellátás Gördülő Fejlesztési terv 2016-2030 véleményezése
A vélemény megküldésre került.

11

Bérkorrekció lehetősége a védőnői szolgálatnál II.
A kifizetés megtörtént.

12

Hesz Henriette kérelme
A szerződés aláírása megtörtént. A Földhivatal új formanyomtatványt kért. Változatlan
feltételekkel, kibővített tartalommal (adóazonosító stb.) a nyomtatvány is aláírásra
került.

13

A Kölyöksziget Alapítvány 2015. évi megállapodás módosítása
A megállapodás aláírása megtörtént.

14

A Rétsági Polgárőr Egyesület kérelme
12

A megállapodás aláírása megtörtént.
15

Laczkó Endre kérelme
Kérelmező értesítése megtörtént. A tulajdonos társakkal az egyeztetés még nem
kezdődött meg.

16

Kérelem álláshely bérének feloldására
A kérelem elutasítás miatt ismételten benyújtásra került.

17

Nyilvános WC üzemeltetéséről kötendő szerződés jóváhagyása
A szerződés, az átadás-átvétel megtörtént.

18

Írásbeli figyelmeztetés
A figyelmeztetés az ülés jegyzőkönyvében rögzítésre került.

Egyebek napirendben elhangzott felvetések:
Kapecska Ferencné bizottsági tag: rendeletek közzétételét kifogásolta.. 2015-évről 8 db
van közzétéve. Jegyzőkönyvek nincsenek 15 napon belül megjelentetve a honlapon.
Válasz: a pótlások megkezdődtek, igyekszünk a hiányzókat is pótolni.
Szabó Klára bizottsági tag: A kisparkolóba áll egy teherautó, 4 helyet foglal el.
Válasz: Jeleztünk, már máshol parkol
Jávorka János képviselő: A kistornaterem karbantartása befejeződött, át lett adva. Szép
lett. Szabályozni kellene a működtetését, a nyitását-zárást és a takarítását.
Válasz: a házirend elkészült, kifüggesztésre került.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Főkefe Kft-vel megkötött szerződés lejárt. Van
információ a folytatásról? Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek be kellett volna számolni az
elmúlt évi munkájáról Ez a beszámoló nem került elénk. Kérném az illetékeseket, jelezzenek
az egyesületnek. A buszforduló 1. kocsi állásnál meg van süllyedve a burkolat.
Válasz: a mai ülés napirendje a szerződés és a beszámoló is. A burkolat megsüllyedést a
23-i bejáráson ezzel kapcsolatban is egyeztetünk.

2016. február 26-i ülés
19/2016. (II.26.)

Kommunális adó 2016. évi mértékének meghatározása
Intézkedést nem igényel

20/2016. (II.26.)

2016. évi költségvetéshez módosító javaslatok
A költségvetés elfogadásra került, végrehajtása folyamatos

21/2016. (II.26.)

Városgondnok szabadsága miatti helyettesítés engedélyezése
Intézkedést nem igényel.

22/2016. (II.26.)

TOP-1.4.1-15 pályázat keretében bölcsőde kialakításának lehetősége
Az előkészítő munkák végrehajtása folyamatos
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23/2016. (II.26.)
24/2016. (II.26.)

25/2016. (II.26.)

26/2016. (II.26.)

TOP-1.1.3-15 pályázat keretében a Piac tér megújításának lehetősége
Az előkészítő munkák végrehajtása folyamatos
TOP-3.1.1-15
pályázat
keretében
megvalósításának lehetősége
Az előkészítő munkák végrehajtása folyamatos

közlekedésfejlesztések

TOP-2.1.1-15 pályázat keretében a volt laktanya hasznosításának
lehetősége
Az előkészítő munkák végrehajtása folyamatos
TOP-2.1.2-15 pályázat keretében városrehabilitáció lehetősége
Az előkészítő munkák végrehajtása folyamatos

27/2016. (II.26.)

TOP pályázati forrásból a fogorvosi rendelő felújításának lehetősége
Elutasítás miatt intézkedést nem igényel.

28/2016. (II.26.)

Tervezési munkák elvégzésére ajánlatkérés
Az ajánlatkérés megtörtént

29/2016. (II.26.)

TOP pályázatok előkészítésével kapcsolatos elvi döntés
Egy sablonszerződés tervezet megérkezett, az előterjesztéshez
csatolom. A feladatok, a projekt összköltségének ismeretében lehet a
szerződést jóváhagyni, illetve aláírni.

30/2016. (II.26.)

TOP-3.1.1-15 pályázati kiírás keretében kerékpárút kialakításának
lehetősége
Az előkészítő munkák végrehajtása folyamatos

31/2016. (II.26.)

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi beszámolója
A beszámoló elfogadásra került, további teendő nincs

32/2016. (II.26.)

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi munkaterve
Végrehajtás folyamatos

33/2016. (II.26.)

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Intézkedést nem igényel.

34/2016. (II.26.)

Család- és Gyermekjóléti Központ vezetői kinevezéséhez szükséges
pályázat kiírása
A pályázat kiírásra került. A beérkezett pályázatok alapján a döntés a
mai ülés napirendje.

35/2016. (II.26.)

A volt laktanya és a Járóbeteg-szakellátó Központ felügyelete
Az ügyvezető igazgató értesítése megtörtént.

36/2016. (II.26.)

2016. évi sport támogatás pályázati feltételei
A beérkezett pályázatok a mai ülés napirendje.

37/2016. (II.26.)

Nyugdíjas klubok 2016. évi támogatásának pályázati feltételei
A beérkezett pályázatok a mai ülés napirendje.

38/2016. (II.26.)

Civil szervezetek 2016. évi támogatásának pályázati feltételei
A beérkezett pályázatok a mai ülés napirendje.

39/2016. (II.26.)

Főkefe Nonprofit Kft. bérleti szerződése
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A szerződés részemről aláírásra került.
40/2016. (II.26.)

Hunyadi János HK. DD. Baráti Kör bérleti szerződése
A szerződés aláírása megtörtént

41/2016. (II.26.)

Javaslat önkormányzati bérlakás biztosítására
Az ügyvezető igazgató értesítése megtörtént.

42/2016. (II.26.)

Napköziotthonos Óvoda 2016. évi takarítási szünete
Az intézményvezető értesítése megtörtént.

43/2016. (II.26.)

Napköziotthonos Óvoda 2016. évi beiratkozási időpontja
Az intézményvezető értesítése megtörtént.

44/2016. (II.26.)

Kérelem irodahasználat meghosszabbítására
A szerződés aláírása megtörtént

45/2016. (II.26.)

46/2016. (II.26.)

Kereplő Néptánc Egyesület 2015. évi támogatás-módosítási kérelme
A szerződés részemről aláírásra került.
Rétsági Árpád Egylet 2015. évi önkormányzati támogatás-módosítási
kérelme
A szerződés részemről aláírásra került.

47/2016. (II.26.)

Baditzné Vígh Magdolna kérelme
A feladat a Városüzemeltetési csoportnak kiadásra került, amint
megszűnik az esős idő, a kialakítás megtörténik.

48/2016. (II.26.)

Jobbágyi Péter térítésmentes terület-használatra vonatkozó kérelme
A használatba adás és a szerződés aláírása megtörtént.

49/2016. (II.26.)

Majoros Edit ingatlanvásárlási kérelme
A földhaszonbérleti szerződés a mai ülés napirendje.

50/2016. (II.26.)

Rónai Gábor ingatlaneladása ajánlata
Az ajánlattevő értesítési megtörtént.

51/2016. (II.26.)

Néptánc oktatásra szóló megállapodás módosítása
A szerződés aláírása megtörtént

52/2016. (II.26.)

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi önkormányzati támogatásmódosítási kérelme
A szerződés aláírása megtörtént

53/2016. (II.26.)

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület
támogatásra vonatkozó kérelme
A szerződés aláírása megtörtént

54/2016. (II.26.)

Central Geo Kft-vel kártalanítási megállapodás megkötése
A megállapodás aláírása megtörtént.

56/2016. (II.26.)

Polgármester 2016. évi szabadságterve
Végrehajtás folyamatos

57/2016. (II.26.)

Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése
A közfoglalkoztatás folyamatos.
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2016.

évi

önkormányzati

Egyebek napirendben elhangzott felvetések:
Kapecska Ferencné bizottsági tag: Két hónapja volt baleset a MOL kútnál. Mikor lesz
megcsinálva a kidöntött oszlop?
Hegedűs Ferenc polgármester: Kötelező biztosításra megcsinálják.
Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: Örülnek annak, hogy megnyílt a nyilvános
illemhely. A hirdetés hogy áll?
Válasz: a vállalkozó elkészíttette a hirdetőtáblákat. A határozott idejű szerződés március
végén lejár, a vállalkozó még nem nyilatkozott további szándékáról.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Hús bolt mellett egy közvilágítás nem ég.
Szabó Klára bizottsági tag: A Hunyadi soron se ég.
Válasz: a bejelentések folyamatosak. A bejelentés nem önkormányzati feladat, bárki
megteheti. Ettől függetlenül mi is jelentjük folyamatosan a meghibásodásokat.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Mosolyért alapítványtól érkezett-e e-mail?
Válasz: a mai ülés napirendje.
Hegedűs Ferenc polgármester: Mai bejáráson voltam. A becsatlakozó út tulajdonosának
kötelessége a javítás. Közút nem vállalja fel a javítást, így a Penta sem tudja tartani a 2,5
millió forintot. Nem kívánok többet ezzel foglalkozni, mert meg vagyok gyanúsítva.
Bulejka András bizottsági tag: Kérdezem, hogy a város szívében lévő 2-re van-e
információd a javításra. Ha nincs, hivatalos jelzést kellene feléjük küldeni. A Laktanya
utcában közvilágítás izzói ki vannak égve. Pásztor Zoli szokta megcsinálni.
Válasz: A 2-es számú főúton lévő úthibákat májusig kijavítják. A laktanyai közvilágítás
meghibásodása kijavításra került.
Jávorka János képviselő: A napközis konyhánál meg kellene vizsgáltatni, hogy a
radiátoroknál vannak-e védő rácsok. Kiégett egy gyerek kabátja.
Válasz: A felmérést elvégezzük, a konyha üzemeltetőjével egyeztetünk. A felmérést
követően előterjesztést nyújtunk be, mivel a konyhára előirányzatunk nincs. Előzetes
véleményünk szerint 3 db 65x110 cm-es vasrács lenne megoldás.
2016. március 2-i ülés
582016.

Felhatalmazás támogatási szerződés módosítás aláírásra
A szerződés módosítás aláírása megtörtént (Városközpont rehab.pály)
2016. április 29-i ülés

59/2016.
60/2016.

Rétság településnév használatának szabályairól szóló rendelet
A rendelet-tervezet még véleményeztetés alatt áll
ITS készítésére érkezett árajánlatok elbírálása
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A vállalkozó értesítése megtörtént. Kolléganőmmel egyeztettem, a
mostani testületi ülés után elkezdjük a dokumentáció felülvizsgálatát.
61-68/2016

Sport és civil szervezetek pályázatának elbírálása
Valamennyi megállapodás aláírása megtörtént. A támogatások utalása
folyamatos.

69/2016

Geo Centrál Kft-vel kártalanítási szerződés megkötése
A szerződés aláírása megtörtént.

70/2016

Termőföld rekreációs célú kijelölése
Intézkedést nem igényes

71/2016

Termőföld bérleti szerződése
A szerződés aláírása megtörtént

72/2016

ÉMÁSZ szerződés módosítások
A szerződés aláírása megtörtént

73/2016

Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
A szerződést aláírtuk, az Egyesület már kéri a szerződés módosítását

74/2016

Országos Mentőalapítvány kérelme
A kérelmező értesítése megtörtént.

75/2016

Tulajdonosi elvi hozzájárulás kérése
A vállalkozás képviselői a bizottsági ülésen jelen voltak, határozatot
megküldtük részükre.

76/2016

Kérelem iroda tartós használatára
A szerződés aláírása megtörtént, az iroda kiürítése még nem kezdődött
meg.

77/2016

Nyilvános Illemhely üzemeltetésbe adása II.
A szerződés aláírása megtörtént.

78/2016

Megállapodás jóváhagyása lakossági szemétszállítási díj támogatásra
Részünkről a szerződés aláírása megtörtént, a negyedéves számlák a
csökkentettel összeggel jöttek ki.

79/2016

Közalkalmazott intézményvezető kinevezése
A szakmai bizottság a jelölteket meghallgatta, a napirend a mi ülésen
szerepel.

Egyebek napirendben elhangzott felvetések:
Szabó Klára bizottsági tag: A laktanyában, szétnéztem egy kicsit. Akkora gallyhegyek
vannak, még karácsonyi fenyőfák is vannak. Mi lesz annak a sorsa?
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Válasz: Az aprítót javíttatnunk kell. Szeretnénk komposztálásra alkalmas helyet kialakítani a
laktanyában. Erről külön előterjesztést szeretnénk készíteni.
Kapecska Ferencné bizottsági tag: Kátyúzás, padkázás lesz,e? Több helyen eltűnt a padka.
Válasz:2016. karbantartási terv összeállításához kérünk javaslatokat.
Jávorka János képviselő: Bozótirtás szükséges a Petőfi út környékén, a Járóbeteg
szakellátót többen a Rebóka patak fölötti hídon közelítik meg, a lépcső hordalékos, saras,
benőtte a fű, a deszkák javítása is szükséges. Az ágakat is kérném levágni. A Hunyadi sor –
Madách utcai híd környékét is rendbe kellene tenni.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A Madách utca és a Hunyadi sort összekötő hídnál a két
lépcső „brutális” állapotban van.
Válasz: A 2016. évi karbantartási tervbe felvehető mindkét javítás
2016. április 29-i ülés
80/2016.
81/2016.

Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
A beszámolót a Képviselő-testület jóváhagyta, az értesítés megtörtént
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi
beszámolója
A beszámolót a Képviselő-testület jóváhagyta, az értesítés megtörtént

82/2016

Akció folytatásának lehetősége
A talajterhelési díjjal kapcsolatos akciót nem folytatódik, az elutasító
döntést követően 1 db egyedi kérelem érkezett, mely a mai ülés
napirendje

83/2016

Tájékoztató követelések állományáról
Végrehajtás folyamatos

84/2016

Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ alapítása
Az Alapító okiratot nem tudtuk megküldeni az Államkincstárnak, mivel az
intézményvezető kinevezésére nem került sor.

85/2016

Árajánlat elbírálása
Az intézményvezető (Varga Nándorné) tájékoztatása megtörtént

86/2016

87/2016
88/2016
89/2016

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15)
pályázaton történő indulás
A további előkészítő munkára Hegedűs Ferenc polgármester a
felhatalmazást megkapta, végrehajtás folyamatos
Tervezők kiválasztása
A Tervezési szerződés aláírása megtörtént
Tervezők kiválasztása
A tervezési szerződés aláírása megtörtént.
Településrendezési eszközök felülvizsgálata
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Az ajánlatkérések megtörténtek
90/2016

91/2016

Őrzési feladatokra megállapodás jóváhagyása
A Megállapodás megkötésre került, végrehajtása folyamatos.
ÉMÁSZ Hálózati Kft. Együttműködési keret-megállapodás
A megállapodás aláírása még nem történt meg, javított példányt kértünk
(nincs ingyenes közterület-használat)

92/2016

Együtt Európáért Alapítvány Együttműködési megállapodások
A megállapodások aláírása megtörtént.

93/2016

DMRV ZRT – Előzetes hozzájáruló nyilatkozat kérése
Végrehajtás folyamatos.

94/2016

Magyar Telecom Nyrt. Mobil szolgáltatások szerződésének
jóváhagyása
A szerződés aláírása megtörtént. A csomag még nem módosult, az új
kártyák még nem érkeztek meg.

95/2016

Szándéknyilatkozat megadása
Az előterjesztő részére megküldésre került a határozat

96/2016

Pótelőirányzat kérése
Az előirányzatok átvezetésére a javaslatot megtettük.

97/2016

Környezetvédelmi intézkedésre pótelőirányzat kérése
Végrehajtás folyamatos.

98/2016

Jegyzői kérelem
Az informatikus értesítése megtörtént, megkezdte a beszerzéseket.

99/2016

Varga József kérelme
A kérelmező értesítése megtörtént.

100/2016

Járási Hivatalvezető kérelme
A kérelmező értesítése megtörtént. Az irodát visszakaptuk.

101/2016

Kérelem a helyi RTV internetes továbbítást adó eszköz beszerzésére
Az intézményvezető értesítése megtörtént.

102/2016

Kérelem részmunkaidős takarítói álláshely teljes munkaidőre való
felemelésére
Az intézményvezető értesítése megtörtént.

103/2016

Kérelem szerződéskötésre
Az óvodavezető értesítése az elutasításról megtörtént, nem aktuális a
szolgáltató váltás.
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104/2016

Rétsági Hunyadi János Nyugállományúak Klubjának kérelme
A kérelmezők értesítése megtörtént.

105/2016

Főkefe Nonprofit Kft. kérelme
A kérelmezők értesítése megtörtént

106/2016

Tájékoztatás Vis major döntésekről
Intézkedést nem igényel.

107/2016

TKB döntések
A kérelmezők értesítése megtörtént.

108/2016

A kötelező betelepítési kvótát ellenző határozati javaslat
Szita Károly részére megküldésre került a határozat.

109/2016

Közalkalmazott intézményvezető kinevezése
A pályázat ismételten kiírásra került, a mai ülés napirendje.

Egyebek napirendben elhangzott felvetések:
-

Az RRT a laktanyából kérne egy elég jelentős részt
Megfogalmazott álláspont: eddig is ott gyakoroltak, nem tudjuk, hogy a
közeljövőben benyújtandó pályázat pontosan, milyen területeket érint, aláírást
gyűjtenek a Radnóti úti lakosok.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A nyugdíjas klubok az adatszolgáltatási kérésünket
teljesítették-e, kaptak- e értesítést?
Fodor Rita jegyző ált.h.: Nem volt szó arról, hogy értesítést kell küldenünk, Balázs
felvállalta, hogy beszél a másik nyugdíjas klub vezetőjével. Új információ: A Városi Nyugdíjas
Klub eleget tett az adatszolgáltatási kérésnek, a Hunyadi Nyugállományúak Klubjának
elnöke kifogással élt a „telefonkönyv” szintű adatszolgáltatás ellen.
Hegedűs Ferenc polgármester: A gázcsere telep felé vezető utat kátyúzni kell.
Bulejka András bizottsági tag: Össze kellett volna írni, hol kell javításokat végezni.
Hegedűs Ferenc polgármester: MÉH telepnél az árok el van dugulva. Kossuth-Zrínyi
összekötő út, gödrök vannak. Bíró Zoltán mondta, hogy a Szőlő utca le van rohadva,
Rózsavölgy utca végén kátyúzni kell.
Jávorka János bizottsági tag: A Baráti Kör kapott helyiséget a középiskola épületében, amit
nem tud birtokba venni, kérem a hivatal segítségét. Az anyagot lebontottuk, el kellene
helyeznünk.
Hegedűs Ferenc polgármester: Két terem van szemben, az egyikben a közmunkások, a
másikban pétisó, stb. Intézkedni fogok a kérdésben.
Jávorka János bizottsági tag: Honvédségi focipályán földhányások vannak.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Cross pálya lett ott kialakítva, ugratókat csináltak. Én
próbáltam letakaríttatni, erre pályát alakítottak ki rajta.
Hegedűs Ferenc polgármester: Van egy jogos kérés, a Bem és Radnóti utca közötti híd
megjavítása. Megnéztük Bérci Róbert kollégámmal, 0,9 m3 pallóra van szükség. Ehhez
fogok engedélyt kérni a testülettől. Már veszélyes a használata. Bencsok Péterrel
megbeszéltem, ha úgy döntötök, hogy megrendelhető a feladat, Ő a faanyagot legyártja.
Erről kérnék Tőletek engedélyt.
A Képviselő-testület az elvi hozzájárulását adja a Bem utca és Radnóti utca közötti híd
megjavításához.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Azt javasolom, hogy polgármester úr irányításával nézzük
meg a másik hidat is, ami le van betonozva, ott a lépcs ő nagyon problémás. Közlekedésre
szinte alkalmatlan.
2016. április 29-i ülés

110
111
112

Bölcsőde létesítése
A pályázat benyújtása megtörtént.
Bölcsőde létesítése
A pályázat benyújtása megtörtént.
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma Nyílt pályázati felhívása könyvtári
bútorok beszerzésére
A pályázat benyújtása megtörtént.
Május 27-i ülés

113

Javaslat az SZMSZ módosítására
Az SZMSZ nem módosult.

114

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokról
A beszámoló megküldésre került.

115

Kovaterv Kft. szerződésmódosítási kérelme
A szerződés aláírása megtörtént

116

A közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése
A szerződés megkötése megtörtént

117

Új státuszok létesítése a Polgármesteri Hivatalban
A kérelem elutasításra került
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118

119

Fakivágási kérelem
A kérelmező értesítése megtörtént
Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási
megállapodás módosítási kérelme
A szerződés aláírása megtörtént

120

Református egyház helyiséghasználati szerződés módosítási kérelme
A szerződés aláírása megtörént

121

Riczu Klára kérelme
A kérelmező értesítése megtörtént a döntésről

122

Csatornaérdekeltségi hozzájárulás összege
Végrehajtás folyamatos

123

Köztársaság utcai lakók útfelújítási kérelme
Az árajánlat a mai ülés napirendje

124

TKM döntések
Az osztályok folyamatosan számolnak el.

125

126

127

128

Törvényességi felhívással kapcsolatos döntés

RRT SE Szabadidő és Motorsport Sportegyesület kérelme
Bölcsőde pályázattal kapcsolatos szerződések és pénzügyi fedezetének
jóváhagyása

Közalkalmazott intézményvezető kinevezése
Nem született döntés

18./ Egyebek
Jávorka János képviselő: Két hete értesített egy szülő, hogy a kis focipályán a kapufákból a
rögzítő vasak eltűntek, a kapu felborulhat. Sajnos ebből baleset már volt az országban.
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Intézkedtünk, a kapufákat összeláncoltattuk. Ma azt tapasztaltam, nincsenek a kapufák a
kispályán. Kérném, hogy a szünetre való tekintettel mielőbb oldjuk meg a problémát,
kerüljenek megbízható formában vissza a kapufák a pályára. Tavalyi karbantartási tervben el
lett fogadva a labdafogó hálók felszerelése. Ez ősztől eddig elmaradt. Be kell ütemezni, el
kell készíttetni. A május 1-ei rendezvénnyel kapcsolatban nagyon köszönöm minden
intézménynek, dolgozóknak, vállalkozóknak, nyugdíjas kluboknak, civil szervezeteknek,
közmunkásoknak, önkéntes tűzoltóknak, és nem utolsó sorban a Polgárőr Egyesületnek a
munkáját.
Hegedűs Ferenc polgármester: Egyik nap azt látom, hogy a kis focipályán állítják fel a nagy
kapukat, és rajta kis kapuk meg lógnak a láncon. Azonnal odamentem, és lefektettettem
velük, mert rendkívül balesetveszélyes volt a helyzet. Intézkedtem, hogy a nagy kapuk
elszállításra kerüljenek, ha visszakerülnek le kell betonozni őket. Az nem elég, hogy földbe
beverünk kampókat. Erről lehetne is most dönteni, jönni fog dolgozni a városgondnok,
rendelje meg a megalapozását, bebetonozását. Elzárkóztam eddig is, hogy én rendeljek
meg bármit is. Egyébként nem tudom, ki volt az az okos, aki úgy rendelte meg a kapuk
felállítását, hogy a földbe vasakkal szúrták be. Nevetséges.
Fodor Rita jegyző ált.h.: Gyurival már megbeszéltük (ez tavalyról áthúzódó feladat), ő is azt
mondta, hogy hogyha elkészül a labdafogó háló (amire a fedezet rendelkezésre áll), akkor
megoldódik a kapurögzítés kérdése is.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az lenne a felvetésem, hogy az Önkormányzat peres ügyeiről
jó lenne ha tájékoztatást kapnánk, amikor az ügy lezárul. Tudomásom szerint lezárult az
URÁNUSZ ÖKO Kft. per is, végül is az önkormányzatnak adott igazat a bíróság a joger ős
ítéletében. Nem kell kifizetnünk a Kft. által kért összeget. Rendeződött a tulajdonjog is. A
jegyzőkönyvvel kapcsolatos polémiával kapcsolatban annyit szeretnék még mondani, hogy
egy jegyzőkönyv az SZMSZ-ünk szerint akkor van lezárva, ha a jegyző, a polgármester és a
két jegyzőkönyv hitelesítő azt aláírja. A két hitelesítő nem írta alá a jegyzőkönyvet, tehát úgy
gondolom, hogy ez a jegyzőkönyv nincsen lezárva. Ez még egy függ őben lévő dolog, majd
az illetékes hatóság, vagy bíróság fog benne dönteni. Kérdésem lenne, a Kossuth utcai
témában mi a helyzet? A testület ebben döntött, meg is rendeltük a PENTA-tól úgy, hogy mi
álljuk az alap elkészítését, ők pedig a többit. Van egy érvényes testületi döntés, azt kellene
végrehajtani. Már nem kell más döntésre várni, hogy azóta volt még egy bejárás, az egy
dolog, arról nem született semmilyen előterjesztés.
Hegedűs Ferenc polgármester: A helyszínen visszavonták, azért lett új bejárás.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A helyszínen nem vonhatja vissza, írásban kell intézni az
ilyen ügyeket. Garanciális kötelezettsége van. Megteheti a PENTA, hogy leaszfaltozza
abban a 6 cm-es vastagságban, aztán jövőre újra garanciálisan leaszfaltozza. De ennek nem
sok értelme van. Neki ez kötelezettsége. Született annak idején egy megállapodás, van egy
érvényes döntés, hogy valaki ott szólt, hogy nem így gondolja, ez nem hivatalos.
Hegedűs Ferenc polgármester: Akkor kérem, hogy bízzátok meg ezzel alpolgármester urat,
hogy rendezze. Én már meg voltam ebbe célozva 2 és fél millió forinttal, Girasek Károly által,
ami gusztustalan volt, nem véletlenül haragszom rá. Én ebben a beruházásban szintén nem
szeretnék részt venni, pénzügyekben nem szeretnék dönteni.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Én ott voltam, úgy jöttünk el, hogy Kovács Miklós ígérte, hogy
készít egy Emlékeztetőt, és egyúttal tesznek egy lehetséges javaslatot is.
Fodor Rita jegyző ált.h.: Inkább magyarázkodásnak tűnik, ami érkezett.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Mindenki bújik ki alóla, azt mondják, miért kellett ebből a
pénzből a művelődési házat, miért kellett elvenni ebből a pénzt? Alpolgármester úr,
megkérlek készítsed el az előterjesztést. Te adtad át ezt a munkát, a Te időszakod alatt
történt meg, feladatnak most kiadom alpolgármester úrnak.
Girasek Károly: Polgármester úr, most már szóvá kell tennem, hogy háromszor jelentkeztem,
szabályzat szerint, és nem kaptam szót. Azért a jövőben jó lenne ha be lenne tartva, nem
kell megszavaztatni, hogy szót kapjak, jelentkezési sorrendben.
Hegedűs Ferenc polgármester: Karcsi Neked most nem is itt kellene ülnöd, hanem ott
kellene ülnöd hallgatóként.
Girasek Károly: De nem így van, az SZMSZ szerint a bizottságok külsős tagjai tanácskozási
joggal részt vehetnek az ülésen. Teljesen mindegy, hogy itt ül, vagy ott ül. Itt ülhet.
Dr. Varga Tibor jegyző: Nem vagy tag, ez a vita tárgya.
Girasek Károly: Ez nem vita tárgya. Most ne haragudjatok, de ti beszéltek az én két
percemben, vagy én beszélhetek?! Én nagyon higgadtan, és nagyon tárgyszerűen szeretnék
hozzászólni, és állandóan közbe van illetlenül szólva, nem is lehet így hozzászólni. A
Kossuth utcával kapcsolatban engem is megkerestek, hogy volt egy előterjesztés, volt egy
szerződési ajánlata a PENTA-nak. Ők írták le az első egyeztetés után. Leírták, ezt a testület
elfogadta. Nekem is az az álláspontom, ami másoknak, akik engem megkerestek, hogy
akkor miért nem hajtatja végre azt a szerződést a polgármester? Az egy érvényes
szerződés, tessék intézkedni! Hogy mellette 5 méterre, 2 méterre van-e valami, az egy
későbbi dolog. Van egy érvényes testületi határozat egy érvényesen kötelező szerződés.
Tessék azt a szerződést végrehajtatni! Nem kell ezen mosolyogni polgármester úr. Nem
akartam mondani, de akkor mondom. Úgy látom, hogy egyes testületi döntések
végrehajtását kifejezetten mindenféle megoldással akadályozod. Egyszerű, ott a szerződés a
PENTA-val, gyertek holnap. Erre volt utasítása a testületnek, meg kell csinálni. Ha vannak
más problémák, arról lehet előterjesztést írni. Olyat én még nem hallottam, hogy arról
terjesztünk elő valamit, hogy egy érvényes szerződést nem így, vagy úgy csinálunk.
Hegedűs Ferenc polgármester: Amikor a testület arról döntött, hogy ezt a PENTA-nak meg
kell csinálnia garanciában, akkor meg volt repedve az aszfalt. Közben kiderült, hogy jön fel
az agyag. Nem én, az alpolgármester meg János vagyunk a szakemberek. A szakemberek
mondták, hogy lehet, hogy több méter mélyen kell fúrni ahhoz, hogy a végleges eredményt el
tudják érni. Ha csak aszfaltot teszünk rá, holnapután újra hívhatjuk őket vissza. Itt a
szakemberek véleményét kell meghallgatni. Girasek Károly: Polgármester úr ne haragudj! El
kell olvasni a döntést. A 6 cm-es aszfaltot ingyen kellene nekik megcsinálni. Akkor ne
mondjál mást! Mert a két és fél millióba kerül a hibás szakasznak a megalapozása, pontosan
arról van szó, hogy van egy érvényes testületi döntés. Ha ennek az érvényes testületi döntés
végrehajtásának lenne akadálya, akkor arról előterjesztést kellene idehozni. A másik téma,
hogy érvényes határozat született, hogy legyen labdafogó háló a kis pályánál. Ez nem
készült el, mert valóban úgy van, hogy a háló tartó oszlopaihoz lehetne rögzíteni a kaput.
Probléma van a kapuval, inkább megszüntetjük a játék lehetőségét, mert oda betont kell
beásni. A Széchenyi utcai háló ki van szaggatva. A városnak állítólag van gazdája, aki
mindennap végigjárja a várost, és mindent észrevesz. Nem tudom ezt miért nem veszi észre.
Ez balesetveszélyes. Érkeznek a városhoz olyan közzétételi hirdetmények, amelyek a
lakosságot érintik, és nem jelennek meg sehol. Tolmács közzétette, hogy a lakosok a
menetrendhez hozzászólhatnak. Az M2-es útnak a bejárásával kapcsolatos hirdetményt
közzé kellett volna tenni. Itt van egy zacskóban, hát ki jár ide be?! Volt állampolgár, aki azt
mondta, hogy az ő földjeit érinti.
Dr. Varga Tibor jegyző. Közzé volt téve.
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Girasek Károly : Sajnálom, hogy polgármester úr elment, ő nem teheti meg, hogy kimegy az
ülésről. Tudomásom szerint a február 26-i ülés jegyzőkönyvéből a jegyző kivetetett. Nem
arról van szó, hogy most bele kell tenni a jegyzőkönyvbe, a jegyző abból kivetetett, amihez
nem nagyon van joga, mert ha a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza ami van, alá kell írni.
Dr. Varga Tibor jegyző: Nem volt ez a határozat benne. Kaptál szót, az tény, de akkor sem
hazudhatsz közbe. Tudom, hogy a nézőknek beszélsz, nem mindegy, mi marad meg a
fejükben. Girasek Károly : Erről a témáról Te elég sokat beszéltél, ezt a 2 percet én is
szeretném. Az a hivatkozás, hogy a módosító indítványt újra meg kell szavaztatni, nem
helytálló.
Girasek Károly: A mai ülés napirendjeinek többségében is volt módosító indítvány.
Megszavaztuk, pont. Nem volt végszavazás.
Dr. Varga Tibor jegyző: A PVB ülésen valóban vannak módosító indítványok.
Girasek Károly : Ami szavazás volt a februári ülésen, azt rögzíteni kell. Nem került bele a
jegyzőkönyvbe a határozat szövege. Volt jegyző asszony is elmondta, hogy érvényes döntés
született. Nem értem, hogy miért kell valamit direkt törvényellenesen akadályozni, ami
törvényesen megtörtént. Köszönöm a szót.
Fodor Rita jegyző ált.h.: Egy kérdés: MKB bank ajánl kamatozó kincstárjegyet az
önkormányzatoknak viszonylag jó kamat mellett. Az éves kamat 2,25 %. Kérdezném, hogy
foglalkozzunk vele?

2016. június 24-i ülés
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130-131

Előterjesztés névhasználat szabályairól
A szabályzat pontosításra került visszaadásra.

SZMSZ függelék jóváhagyása
A függelékek jóváhagyása megtörtént, végrehajtás folyamatos

132

2015-2016 nevelési év beszámolójához
Beszámoló elfogadásra került, óvodavezető tájékoztatása megtörtént.
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Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
Beszámoló elfogadásra került, további teendő nincs.

25

134

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár – hang- és fénytechnikai
rendszer telepítése
Szerződés aláírása megtörtént.

135

Városi Művelődési Központ és Könyvtár – a 2016. évi gyermeknap
megrendezése kapcsán felmerült költségekről
A költségek utólagos jóváhagyása megtörtént.

136

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár – a galériához vezető folyosó
és a kézműves műhely felújítása
Szerződés aláírása megtörtént.
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138-139

140

Döntés befektetési ajánlatokról
Az értékpapír megvásárlása megtörtént.

Településrendezési eszközök felülvizsgálata
A főépítész és a tervező értesítése megtörtént.

Építési telkek kialakítása Rétságon
Végrehajtás folyamatos

141

Rétság, Rákóczi út 20-22. szám alatti ingatlan épületenergetikai
fejlesztési lehetősége
A fejlesztési lehetőség elutasításra került, további teendő nincs.

142

Bölcsőde pályázattal kapcsolatos szerződések és pénzügyi fedezetek
jóváhagyása
Utólagos jóváhagyás történt.

143

Napelem-park létesítése
A javaslat elutasításra került.

144

Tájékoztatás hulladékgazdálkodással kapcsolatos vis major helyzetről
A vis major helyzet megszűnt, a Zöld Híd Kft. továbbra is szolgáltat

145

Árajánlat elbírálása útjavítási munkákra
Az árajánlat és a szerződés elfogadása megtörtént, dolgozik a
vállalkozó

146

Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Nem emelte a bérleti díjakat a Testület, további teendő njncs
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147

„Nyári diákmunka” program lehetősége
A munkavégzés folyamatos

148

Javaslat közművelődési intézmény vezetői pályázat kiírására
A javaslat elutasításra került, további teendő nincs.

148

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési ZRT kérelme
A kérelmező értesítése megtörtént, ő dolgozik az ügyön.
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Simon Katalin kérelme
A bérleti szerződés még nem lépett hatályba.
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Fakivágási kérelem
A kérelem elutasításra került
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TKM döntések
Végrehajtásuk folyamatos.
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Tájékoztatás Vis major döntésekről
A tájékoztatást a Képviselő-testület elfogadta.

154

Tájékoztató szabadságállományokról
A tájékoztatást a Képviselő-testület elfogadta.
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Közalkalmazott intézményvezető kinevezése
Nem született döntés, ismételten kiírtuk a pályázatot.
2016. július 12-i ülés

156

157

Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosításáról
Korrekciók miatt ismételten véleményeztettük a tervezetet, az
előterjesztés a mai ülés napirendje

Integrált Településfejlesztési Stratégia előzetes elfogadása
Lakossági véleményeztetés megtörtént.
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158

A volt laktanya és a Piac udvar terveinek bemutatása
A tervek ismertetése megtörtént.
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Előterjesztés a közérdekű munkavégzés biztosítására
A szabályzat elfogadása a mai ülés napirendje
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161

Önkormányzati bérkompenzáció lehetősége
A kifizetés megtörtént. Valamennyi dolgozó nevében ismételten
megköszönöm a Testület támogatását.
Fűtéskorszerűsítésre
átadott
pénzeszközre
megállapodás
jóváhagyása
A megállapodás aláírása megtörtént, az 1. részt átutaltuk.

162

Együttműködési Megállapodás jóváhagyása (HM)
A testületi ülés napján tárgyal Ügyvéd úr a HM jogászaival.

163

Adásvételi szerződés jóváhagyása
A szerződés javítása, aláírása, a befizetés megtörtént.

164

Együttműködési keretmegállapodás jóváhagyása (ÉMÁSZ Hálózati
Kft.)
A keretmegállapodás aláírása megtörtént.

165

Tájékoztató Vis major döntésekről
A tájékoztató elfogadásra került.

166

167

168

TKM döntések jóváhagyása
Végrehajtás folyamatos

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár galériájához vezető
folyosó és a kézműves műhely felújítása
A szerződés aláírása megtörtént.
Városi Művelődési Központ augusztusi és decemberi nyitva
tartásának kérelme
Elfogadásra került a kérelem.
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169

170

Ingyenes kültéri sportpark létesítésnek lehetősége
A pályázat benyújtása megtörtént.
Közalkalmazott intézményvezető kinevezése
Nem született döntés (2 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

Egyebek 2016. 06.24.
30./ Egyebek
Jávorka János képviselő: A Lakossági Fórumon felvetette valaki, hogy az Ady utcában a
játszótér hintája javításra szorul, a gumilapok balesetveszélyessé váltak. A labdafogó háló
lyukas, szakadt több helyen is. Gödrök vannak a játszótéren, fel kell tölteni azokat. Sajnos ez
a mai napig nem történt meg, javasolom a feladatok elvégzését. Az iskola előtt a betoncsík
minősége nagyon rossz, csoda, hogy még baleset nem történt. Kérem a hivatal
intézkedését. A Korányi úti játszótéren elkészült két kiskapu, amelyet a szülők köszönnek a
testületnek. Fel kell méretni, és labdafogó hálót kell felszerelni. A m űszaki csoport el tudja
végezni. Örülök, hogy folyik a locsolás a közterületeken, parkokban, de jobb lenne reggel
korábban kezdeni azt a kánikulában, és 10 óráig locsolni. A 2-es út javítása kapcsán a
Közútnak jelezni kellene, hogy a nagyparkolóban, a bejárati oldalon végezzék el a
munkálatokat.
Hegedűs Ferenc polgármester: Később fogják csinálni, én ezt már régen is jeleztem feléjük.
Hétfőn, vagy kedden jönnek.
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Valóban a város közterületeinek az állapota az utóbbi
hetekben jelentősen javult, el kezdték a locsolásokat is, ez nagyon fontos. A sövényeket
pótolni kell, nem tudom, miért nem történt meg. Dávidtól kaptunk egy ígéretet, hogy az RRT
bevételeiről, kiadásairól kapunk tájékoztatást, sikerült-e beszerezni?
Varga Dávid Géza képviselő: Megmondom őszintén, hogy nem. Én tűzzel-vassal védem a
fiúkat, a sportot és a motorozást, sajnos nem olyan a hozzáállásuk, mint gondoltam. Kicsivel
több együttműködést vártam volna. Lakossági kérés, hogy a Korányi utcában az utolsó tömb
jobb oldalon a biciklitároló mellé egy padot szeretnének.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.
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Szociális Bizottság 2016. június 21 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 12 db
határozatot hozott:
Megnevezés
Települési támogatás megállapítása
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Szociális étkezés lakóhelyre történő
kiszállítása iránti kérelem
- támogatott
kérelem
(felülvizsgálat)
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:

Döntés szám

Biztosított
támogatás Ft

7 db
2 db
9 db

36.000 Ft
36.000 Ft

-

-

1 db

-

1 db

-

-

1 db
1 db
11 db

50.000 Ft
50.000 Ft
86.000 Ft

A Bizottság a 167/2016. (VI.21.) számú határozatával A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015.
(XI. 23. ) Önkormányzati Rendeletet módosításáról szóló el őterjesztést javasolta a Képviselőtestületnek megtárgyalásra és elfogadásra.

Szociális Bizottság
határozatot hozott:

2016. július 20 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 2 db

Megnevezés

Döntés szám

Születési települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:

Biztosított
támogatás Ft

-

-

1 db

25.000 Ft

-

-

1 db
1 db

25.000 Ft
25.000 Ft

A Bizottság a 203/2016. (VII.20.) számú határozatával néhai Molnár Léna Virág volt 2651 Rétság,
Kossuth u. 17. szám alatti lakos közköltségen történő temetését rendelte el.

Szociális Bizottság 2016. július 18 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 23 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Biztosított támogatás
Ft

13 db
2 db
15 db

76.000 Ft
76.000 Ft

Települési támogatás megállapítása

-

-

támogatott kérelem
elutasított kérelem
Döntés összesen:
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Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása
iránti kérelem
- - támogatott kérelem (felülvizsgálat)
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás

-

-

támogatott kérelem
elutasított kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:
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-

-

4 db

-

1 db
5 db

-

-

2 db
1 db
3 db
23 db

100.000 Ft
100.000 Ft
176.000 Ft
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2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról
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Zárt
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Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A két ülés közötti munkámról szóló beszámolómat ismételten témák szerint állítottam össze.
Településüzemeltetés terület
Általános, folyamatos feladatok:
Rendszeresen egyeztetek a Városgondnokkal a napi feladatokról, végrehajtásukról.
Közvilágítások működését rendszeresen figyelem. Szükség esetén bejelentem a meghibásodásokat a szolgáltatónak.
A Polgármesteri Hivatal mögötti parkolót és a Bem utcát kikátyúztattam.

Polgármesteri Hivatali munkám
Napi szinten kapcsolatot tartok a Pénzügyi és Szolgáltatási csoporttal. A kapcsolattartás kiterjed
a napi kifizetésekre, utalványozásra, a munkaügyi ügyintéző kolléganőmmel rendszeresen
egyeztetek a közmunkaprogramokkal kapcsolatban.
Az ügyfelek továbbra is megkeresnek problémáikkal. Igyekszem nekik segíteni fogadónapomon
kívül is.
A beszámolási időszakban két fő tett előttem állampolgársági esküt.

Pályázatokkal kapcsolatos tevékenységem
A júliusi rendkívüli ülésen megszavazott sportpályázatot Kramlik Kornélia kolléganőmmel kidolgoztuk, benyújtása megtörtént.
Folyamatosan részt veszek pályázati tájékoztatókon, ahol hasznos információkhoz lehet jutni.
Az előző beszámolóm óta eltelt időben több alkalommal egyeztettem Lantos László tervezővel
a közlekedési pályázat lehetséges részleteiről. Kértem tőle, hogy a Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló lehetőség szerint kerüljön be a pályázati anyagba. Folyamatosak az egymás közötti konzultációk, adatszolgáltatások.

1 oldal a 3 oldalból

Tájékoztató a két ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
2016. 08. 26-i Kt. ülésre

Az OXI-TEAM Kft. képviselői ismételten megkerestek, tájékoztattuk egymást a pénzügyi lehetőségek feltárásban tett munkánkról. Kérték, hogy ismételten nézzük meg a helyszínt is.

A mai ülésen hagyja jóvá a Képviselő-testület a barnamezős beruházás előkészítésére készített
szerződést. A csatolt adatlap gyakorlatilag a pályázatunk. Sándor Ildikó asszony elkészítette a
pályázatot, de ehhez kolléganőim aktív közreműködése is szükséges volt. Koordináltam a munkatársak között, közreműködtem a pályázati anyag összerakásában, véleményeztem az elkészült anyagokat. Koordináló munkám nem csak a helyi a salgótarjáni kolléganők között zajlott,
Kovács Miklós tervezőtől szinte azonnali határidővel tervezői költségvetést kellett kérnem. Az
anyag elkészült, igényünk benyújtásra került a MÁK-hoz.
A pályázat további részeinek kidolgozása érdekében Sándor Ildikó asszony kérte, hogy biztosítsam számára a volt laktanya megtekintését. A helyszíni bejáráson részletesen átbeszéltük,
hogy a tervező szerint melyik épület kerülne lebontásra. Felhívtam Sándor Ildikó asszony figyelmét a környezetszennyező veszélyforrásokra. A bejáráson fotódokumentáció készült az
épületek jelenlegi állapotáról. A bejárás alkalmával Sándor Ildikó asszony egyeztetett Nábelek
Anna ügyvezető asszonnyal az együttműködés lehetőségéről. Örömmel tapasztalták a kolléganők, hogy van lehetőség az EFI pályázatot összekapcsolni a jelenlegi barnamezős pályázattal.

A Piac udvarhoz kapcsolódó pályázatunk miatt két alkalommal megbeszélésre hívtam a két
faház tulajdonosát. Sajnálatos módon egyik megbeszélésre sem jött el egyik partner sem. Ismételten megkeresem őket, hiszen a pályázat sorsa miatt fontos lenne ez a találkozó.

Kossuth utca javításával kapcsolatos munkám
Több alkalommal egyeztettem a Volán és a Penta Kft. között a felújítás alatti zavartalan buszközlekedés biztosítása érdekében. A zavartalan buszközlekedés biztosítása érdekében augusztus 23-án 9,0 órakor lesz vonalbejárás. A buszok az útfelújítás ideje alatt a régi buszöblökben
fognak megállni. A vonalbejáráson az önkormányzat képviseletére felkértem Mezőfi Zoltán alpolgármestert.

Művelődési ház épületének átvétele tárgyában végzett munkám
A testületi döntést követően találkozót kértem a HM jogászaitól. Majd szintén találkozót kérdem
Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd úrtól. Felhatalmaztam Ügyvéd urat a HM-el történő tárgyalásokon
való képviseltre. Részletesen átbeszéltük a ház múltját, akkori funkcióját és a jelenlegi helyzetet. Tájékoztattuk az önkormányzat mennyit tett azért, hogy az épület jelen állapotában legyen.
Megszerveztem a találkozót a HM és az önkormányzat jogásza között. A találkozóra a testületi
ülés napján kerül sor.

Egyéb tevékenységek
-

A Köztisztviselők napja alkalmából munkatársaimmal csapatépítő programon vettem
részt.
Tárgyaltam a DMRV-vel a közöttünk lévő szerződésben megfogalmazott karbantartási
tevékenységről.
Sajnálattal tudok arról beszámolni, hogy megszűnt a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.
Bátonyterenyén részt vettem a Katasztrófavédelmi laktanya átadásán.
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-

A mai ülés napirendje a 32 ha-os terület rendezése. Egyeztetést kértem a Földhivatal
vezetőjétől a benyújtandó anyagról, a meghozandó határozatról. A Képviselő-testület elé
egy Földhivatallal minden szempontból egyeztetett anyag került.

-

Protokolláris tevékenység
Részt vettem Tesmagon a Felvidéki magyar napokon. Megszerveztem a Kereplő
Néptáncegyüttes fellépését a rendezvényen. Köszönöm Simon Katalinnak és táncosainak a
színvonalas műsort.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. augusztus 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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