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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. évi költségvetés módosítását a bérkompenzációra biztosított és várható állami támogatás, testületi kötelezettségvállalás, a technikai átvezetések indokolja.
Város költségvetése
Állami támogatásként 8 hónpara várhatóan 1.445.133 Ft-ot többlettámogatást kapunk bérkompenzációra. A többlettámogatás felosztásra került az intézmények és a COFOG-ok között. A
felosztás a jelenlegi név szerinti listák alapján készült, amennyiben kompenzációval érintett dolgozó nem mond fel, a számítás pontos. A Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása és bér
valamint járulék kiadása 489.579 Ft-tal, az Óvoda intézményfinanszírozása és bér valamint járulék kiadása 71.120 Ft-tal, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményfinanszírozása
és bér, valamint járulékfinanszírozása 134.626 Ft-tal emelkedik. A város COFOG-jai között
749.808 Ft került felosztásra.
A város bevételei közül /a Szőlő utcai földrészlet értékesítése (178.500 Ft), hirdetőtábladíj
(12.025 Ft + áfa), egyéb szerződésen alapuló bevételek - pl. GeoCentrál - 10.000 Ft, FHT viszszafizetés (5.000 Ft), szociális étkeztetés (812.435 Ft + áfa), talajterhelési díj többlet (300.000
Ft)/ a túlteljesítés miatt szükséges többlet előirányzatot biztosítani.
Erzsébet utalványra (természetbeni juttatás) 522.000 Ft-ot számoltunk el átvett pénzeszközként
és szociális kiadásként.
A bevételi oldalon a felsoroltakon felül egy technikai átvezetés szerepel (iparűzési adó többlet
50.000 eFt), melynek okát a kiadások részletezésekor mutatom be.
A szociális étkezés többletbevételét és többletkiadását az igénybe vevők számának drasztikus
megemelkedése okozza. A Képviselő-testület a közbeszerzésen kialakult vételi ár és az állami
támogatás figyelembevételével módosította a szociális étkeztetés térítési díját. A kedvező ár
miatt megsokszorozódott az igénybevétel, ez pedig érinti mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat is.
Testületi hatáskörben az alábbi döntések fedezeteit kell átvezetnünk:
Júliusban döntött a Képviselő-testület bérkompenzáció juttatásáról. A 4 havi bérnek
megfelelő kompenzációs összegek átvezetésre kerültek. Az eredetileg jóváhagyott öszszegből nem kerül feladásra a döntés óta jogviszonyukat megszüntető dolgozók időarányos juttatása. (29.265.782 Ft)
Képviselő-testületi döntés alapján 250.000 eFt értékben értékpapírt vásároltunk. Az értékpapír számviteli elszámolását úgy kellett elvégeznünk, hogy egyrészt kiadásként a
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0581211 rovaton el kellett számolni, a tartalék csökkenéssel szemben. A mérleg szerinti
elszámolás az eszköz oldal átrendezésével történik, csökken a pénzkészlet, növekszik
az értékpapír állomány. A pénzforgalomban azonban – tekintettel a tartalékkal szembeni
elszámolásra – a tartalék összege elfogyott. Ezt kompenzáltuk az iparűzési adóbevétel
megnövelésével. Összességében egy technikai tétel „használta fel” a 2016. évi tartalék
összegét.
2015. december hónapban a Városüzemeltetési csoport munkatársai munkaruhát vásároltak. A kiadás ténylegesen az elmúlt évben merült fel, de a bérterhelésben már a 2016.
évi kiadásokat terheli. A temetőgondnok részére biztosítandó munkaruhajuttatás a 2016.
évi költségvetés eredeti előirányzatai közül kimaradt, most teszünk javaslatot a korrekcióra. (5.995 Ft)
A szökőkútra tervezett vízdíj előirányzata elfogyott. A szolgáltatást a szolgáltató számlája alapján fizetjük, a többletelőirányzat biztosítása indokolt. Megjegyzem, a parkok egy
részének locsolása is erről a vízvevőhelyről történik. (68.000 Ft)
Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásra – a 2015. évi teljesítési adatok alapján –
nem került tervezésre összeg. Az idén számlázásra került a szolgáltatás, a pótelőirányzat biztosítása indokolt. (68.000 Ft)
A barnamezős pályázatra az NFÜ-vel szerződést kötöttünk. A 185/2016. (VIII.26.) Kt.
határozatban vállalt kötelezettség feladásra kerül (1.000.000 Ft + áfa)
A 174/2016.(VIII.26.) Kt. határozatban a Képviselő-testület többletelőirányzatot biztosított a gázcsere-telep felé vezető út javítási munkáira, 609.843 Ft + áfa összegben a pótelőirányzatot átvezetjük.
Nem tervezett kiadások:
A Napközikonyha volt vezetőjének jogviszonya 2016. évben szűnt meg. 11.156 Ft alapilletmény, 136.000 Ft végkielégítés, 31.651 Ft járulék és 39.955 Ft táppénz terheli 2016.
évi költségvetésünket. A feladat vállalkozásba adása 2015. évi döntés, a tartós betegállomány miatt az elszámolásra 2016. évben került sor.
A segélyek postaköltsége két COGOG-on elfogyott, kezdeményezzük 2 x 5.000 Ft pótelőirányzat biztosítását.
A bevételeknél már jeleztem, hogy a szociális étkezők száma drasztikusan megnőtt (már
a 30 főre közelítünk), ezért a vásárolt élelmezésre fordított előirányzat 786.600 Ft +áfa
összeggel történő megnövelését kezdeményezzük.
A Házi segítségnyújtás COFOG-on 1 dolgozó részére 2015. decemberében utólag került
kifizetésre bruttó 100.000 Ft jutalom, előirányzatának rendezésére most teszünk javaslatot.
A város anyag és szolgáltatás költségei az eredeti költségvetés elfogadásakor egy minimális szintre csökkentésre kerültek. Akkor az volt az álláspont, ha szükséges, a Képviselő-testület pótolja az előirányzatokat. Az előirányzatok augusztus hóig jelentős részben fel lettek használva, a felhasználható keret a minimálisra csökkent. Városgondnok
úr jelezte, hogy valamennyi kommunális gép gumicserére szorul. Kezdeményezzük két
COGOG-on a dologi kiadások megemelését 250-250 eFt/áfa összeggel. A kért pótelőirányzat tartalmazza mindhárom traktor gumicseréjét is.
Az intézmények többlet előirányzatait a finanszírozáson keresztül mutatom be.
Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása és költségvetésének színvonala
12.214.379 Ft-tal növekszik az alábbiak szerinti:
Önkormányzati bérkompenzáció költségvetési hatása 11.263.723 Ft.
Az állami bérkompenzáció év végéig várható hatása 489.579 Ft
Az eredeti költségvetésben nem szerepel az egyéb szolgáltatások rovaton adat.
Népszavazásra biztosított állami támogatás 461.077 Ft. A biztosított előirányzatból már most tudni, hogy pénzmaradványt kell majd képezni. A Helyi Választási
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Iroda tagjai a díjazásukat legkorábban decemberben, de valószínűbb, hogy
2017. évben kapják meg. Az elszámolás során a 4 fő x 30.000 Ft + járulék öszszeggel számolni kell.
Technikai átvezetések:
Pénzmaradvány átvezetése
Az informatikai eszközök vásárlása megtörtént. Pontos adat áll rendelkezésre arról, hogy mennyi a fejlesztés és mennyi a dologi kiadások összege. A kiemelt előirányzatok közötti átvezetésre teszünk javaslatot.
A Napköziotthonos Óvoda intézményfinanszírozása és költségvetésének színvonala
Bérkompenzációra és járuléktöbbletre 71.120 Ft,
Önkormányzati bérkompenzációra és járuléktöbbletre 3.604.260 Ft.
Technikai tétel a pénzmaradvány rendezése.
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményfinanszírozása és költségvetésének színvonala 5.078.613 Ft-tal növekszik, az alábbiak szerint:
a
Képviselő-testület
elfogadta
a
klímaberendezésre
biztosítandó
többletelőirányzat kéréséről szóló előterjesztést, bruttó 143.053 eFt feladásra kerül.
Bérkompenzációra és járulékára (állami támogatás terhére) 134.626 Ft került
ütemezésre.
Önkormányzati bérkompenzáció és járuléka 6.806.184 Ft.
Technikai átvezetés: pénzmaradvány.
Az átvezetések után a város költségvetésének színvonala 28.666 eFt-tal növekszik. A tartalék
összege 244.115 eFt-tal csökken.
A konszolidált költségvetés színvonala 51.640 eFt-tal növekszik, és 1.134.211 eFt-ra változik.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. szeptember 15.

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

3. Jogszabályi háttér:

4. Rendelet-tervezet
Előterjesztéshez csatolva.

Törvényességi záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016. ….. ) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló, 7/2016. (III.09.) rendelet
módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a
2015. évi költségvetésről szóló 7/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többlet bevétel és testületi
kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.
A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.134.211 ezer Ft-ban állapítja
meg.
2.§
A R. 4. § (1)-(2) belezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
4.§ (1) A Képviselő-testület az 1.134.211 ezer Ft bevételi főösszegből
a) felhalmozás célú bevételt
358 ezer Ft‐ban
b) működési célú bevételt
712 297 ezer Ft‐ban
C) 2015. évi pénzmaradványt
421 556 ezer Ft‐ban
állapítja meg
(2) Az 1.134.211 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az
alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Egyéb fejlesztési kiadás
Beruházás
felújítás
Fejlesztési célú kiadás összesen
Személyi jellegű juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Támogatásértékű kiadás
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
Költségvetési szervek támogatása
Szociális ellátás
Működési kiadás
Tartalék
Pénzügyi befektetés

70 380 ezer Ft‐ban
37 302 ezer Ft‐ban
42 761 ezer Ft‐ban
150 443 ezer Ft‐ban
201 350 ezer Ft‐ban
49 317 ezer Ft‐ban
158 489 ezer Ft‐ban
1 477 ezer Ft‐ban
11 702 ezer Ft‐ban
197 490 ezer Ft‐ban
35 393 ezer Ft‐ban
655 218 ezer Ft‐ban
78 550 ezer Ft‐ban
250 000 ezer Ft‐ban

3.§
A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe alábbi rendelkezés lép
5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
(1.000 Ft-ban)
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k.
Helyi adó
Átengedett adó
Központi támogatás
Működési bevétel össz.
Fejlesztési célú bevétel
Pénzmaradvány

914 891
27 022
49 795
47
337 850
8 420
83 358
506 492
358
408 041

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Pénzbeni ellátás
Támogatásértékű kiadás
ÁHT‐n k. pe. Átadás
Intézményfinanszírozás
Fejlesztési kiadás
Tartalék
Pénzügyi befektetés

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/513. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.
4.§
A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

914 891
85 546
18 258
99 738
35 393
1 477
11 702
197 490
136 737
78 550
250 000

( 1000 Ft-ban)
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Állami támogatás
Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k.
Önkormányzati támogatás
Működési bevétel össz.
Pénzmaradvány

87 857
4 831
461
0
80 064
85 356
2 501

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

87 857
46 064
12 419
28 804
570
0

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és II/5.-8.
számú mellékletek szerint jóváhagyja.
5.§
A R. 7.§ (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
7.§ (1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg .
1.000 Ft-ban
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k.
Önkormányzati támogatás
Működési bevétel össz.
Pénzmaradvány

63 143
1
0
0
58 976
58 977
4 166

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

63 143
44 199
12 022
6 922
0
0

(2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és III/
5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.
6. §
A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
(1000 Ft-ban)
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k.
Önkormányzati támogatás
Működési bevétel össz.
Pénzmaradvány

68 320
2 441
581
0
58 450
61 472
6 848

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvár kormányzati funkciónkénti előirányzatait
a IV./1-3. és IV./5-8. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

68 320
25 541
6 618
23 025
13 136
0

7.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép
A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

8.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép
A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete
lép.
9.§
A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
A R II/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.
A R II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/6. számú melléklete lép.
10. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.
A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.
A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép.
A R. III/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.
11.§

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép.
A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.
A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.
A R IV/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.
A R IV/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép.
12.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék
A rendelet 2016.

napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor
jegyző

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
Barnamezős területek rehabilitációja – TOP-2.1.1-15 pályázat benyújtása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. szeptember 23-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 2016. szeptember 07. napon megtartott soron kívüli Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsági ülésen részletes tájékoztatást kaptunk a folyamatban lévő pályázatokról.
A Barnamezős területek rehabilitációja című, TOP-2.1.1-15 kódszámú pályázat benyújtásra
került.
A Képviselő-testület a 25/2016. (II.26.) Kt. határozatában elvi hozzájárulását adta a pályázat
benyújtásához.
Az elkészült pályázatot (adatlap) az elmúlt ülésen beszámolómhoz mellékeltem. Az igényfelmérés és kihasználtsági terv dokumentációt kolléganőm a múlt hétvégén véleményezésre megküldte valamennyi képviselő társamnak és a PVB tagjainak. Megköszönöm mindazon képviselőknek és Kapecska Ferencné bizottsági tagnak a hétvégi munkáját, akik véleményükkel segítették a dokumentáció elkészítését.
Jelen előterjesztés mellékletében a komplett benyújtott pályázati anyag szerepel. Kérem képviselő társaimat, hogy a Barnamezős területek rehabilitációja című pályázat (kódszám: TOP2.1.1-15) benyújtását, a dokumentációk jóváhagyását határozatban erősítsük meg.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. szeptember 14.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
25/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elviekben támogatja a volt laktanya a TOP-2.1.1-15 pályázat keretében
történő hasznosítását. A pályázat beadása érdekében szükséges előkészítő munkák elkészítéséhez hozzájárul, a pályázat tényleges beadásáról az előkészítő munkák ismeretében dönt.
Határidő: pályázat előkészítésére: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
1 oldal a 2 oldalból

Barnamezős területek – TOP-2.1.1-15 pályázat benyújtása

2016. 09. 23-i Kt. ülésre

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
21.§
A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében
(2) Kiemelt feladatnak
c.)a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását jelöli
meg.
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
g.) a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye
szükséges,

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IX.23.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Barnamezős területek
rehabilitácója című, TOP-2-1-1-15 kódszámú pályázat benyújtásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásával egyetért, a határozat mellékletét képező pályázati
dokumentációt utólag jóváhagyja.
Határidő: Felelős: -

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc
Bölcsőde tervezésére megkötött szerződés módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. szeptember 23-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 döntései alapján árajánlatot kértünk – többek között – a Borea-67
Építész Bt-től nagyságrendileg 150-200 m2 alapterületű új bölcsőde tervezési munkáira. A Képviselő-testület a Bt. ajánlatát fogadta el, mely alapján a pályázat beadásához
szükséges dokumentumok összeállításában a kiválasztott tervező részt vett. Az előkészítési munkák során derült ki, hogy az előzetesen meghatározott 150-200 m2 alapterület az új bölcsőde kialakításához nem elegendő, jelentősen nagyobb az alapterület-igénye, megközelítőleg 400-450 m2 hasznos alapterület alatt az új bölcsőde nem
alakítható ki.
Mindezek miatt a tervező a korábban adott ajánlatát a nagyobb alapterületű épület figyelembe vételével módosította és kéri a megkötött tervezési szerződés módosítását.
Az új ajánlatban szereplő tervezési díj összege a pályázatban 100 %-ban elszámolható költség.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. szeptember 15.
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016. (II. 26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22-26/2016. (II. 26.) számú határozatai
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110-111/2016. (V. 23.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2016. (V. 27.) számú határozata

1 oldal a 2 oldalból

Bölcsőde tervezésére megkötött szerződés módosítása

2016. szeptember 23-i ülésére

3. Jogszabályi háttér:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
4. Határozati javaslatok
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Bölcsőde tervezésére
megkötött szerződés módosítása című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(IX. 23.) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület elfogadja a Borea-67 Építész Bt. 2016. szeptember 13-án kelt ajánlatát az új bölcsőde tervezési munkáira. Hozzájárul a megkötött tervezési szerződés módosításához.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Bölcsőde tervezésére
megkötött szerződés módosítása című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(IX. 23.) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület nem fogadja el a Borea-67 Építész Bt. 2016. szeptember 13-án kelt
ajánlatát az új bölcsőde tervezési munkáira. A Képviselő-testület kezdeményezi a tervezési szerződés felbontását, egyúttal a pályázat beadásához elvégzett munka díjának kifizetéséhez hozzájárul. A bölcsőde tervezési munkáira új ajánlatokat kér be.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság, 2016. szeptember 15.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSA (NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG)
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. szeptember 23-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!
Június hónapban érkezett egy Megállapodás-tervezet a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságtól. A Megállapodás-tervezet a már többször emlegetett második tűzoltó autó elhelyezésére szolgáló épületrészre vonatkozik.
A júniusi testületi ülésen az előterjesztés nem lett tárgyalva, tekintettel arra, hogy nem volt elegendő idő a felkészülésre.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. szeptember 14.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
2013. július 17-én aláírt megállapodás, szóbeli egyeztetések
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

Megállapodás jóváhagyása
2016. 09. 23-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IX.23.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő Megállapodásról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 356/59 hrsz-ú ingatlanból 164,65 m2-es területet 24 órás vonulós készenléti egység működéséhez térítésmentesen A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére használatba adja.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja és Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016. október 07.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
Rétság Város Önkormányzata (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20., adószám: 15735492-2-12
törzsszám: 735496, statisztikai azonosító száma: 15735492-8411-321-12) képviseletében Hegedűs Ferenc
polgármester – a továbbiakban, mint használatba adó másrészről
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhely: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.,
adószám: 15722926-2-51, törzsszám: 722920, statisztikai azonosító száma:15722926-8425-312-12, Alapító
okirat száma A-192/1/2013 )képviseletében: Berecz György tűzoltó ezredes tűzoltósági tanácsos, igazgató –
a továbbiakban, mint használatba vevő – között az alábbiak szerint:

1.) A szerződő felek rögzítik, hogy a használatba adó kizárólagos tulajdonában, de 12-02-0000080
nyilvántartási számú, a Balassagyarmati Törvényszék 1300 Pk. 60.080/1989/32. számú végzéssel bejegyzett
2651 Rétság, Laktanya út 9. szám alatti székhelyű Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület ( a továbbiakban:
Egyesület ) társadalmi szervezettel közös használatban áll, a Rétság, belterület 356/59 helyrajzi számon
nyilvántartott, s természetben 2651 Rétság, Laktanya út 9. szám alatt található 0,2459 ha, azaz 2459 m2
alapterületű „tűzoltószertár” elnevezésű ingatlan.
2.) A használatba adó határozatlan időre, visszavonásig ingyenes és kizárólagos használatba adja a
használatba vevő részére a 356/59 Hrsz. alatt felvett „tűzoltószertár” felépítményi ingatlanból 164,65 m2
területet (a továbbiakban: ingatlanrészt) azon célból, hogy ott a használatba vevő a Rétság Város
Önkormányzatának és a lakosság érdekeit szolgáló 24 órás vonulós készenléti egységgel tűzoltóságot tartson
fenn és üzemeltessen.
3.) A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mely a 2011. évi CXCVI. törvény értelmében
átlátható szervezet, a fent, a 2.) szerződési pontban megjelölt ingatlanrészt használatba veszi.
4.) A szerződő felek rögzítik, hogy megállapodásukkal, a 2.) pont alatti ingatlanrészt a használatba vevő
használja és hasznait szedi.
5.) A 2.) pontban megjelölt ingatlanrészt a használatba vevő már használatba vette 2013. július 3-án. E tényt
a szerződést kötő felek a jelen megállapodás aláírásával is elismerik.
6.) A szerződő felek a tényleges használatba vételről, a birtokba adással egyidejűleg jegyzőkönyvet vettek
fel, melyben a birtokba adással kapcsolatos minden jelentős tényt és körülményt, így például az ingatlanban
található berendezési tárgyak felsorolását, a közműórák állását feljegyeztek.
7.) A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhely: 2651 Rétság, Laktanya út 9., nyilvántartási száma: 1202-0000080, statisztikai azonosító szám: 18638978-9499-525-12 bírósági bejegyző végzés száma: 1300/Pk.
60.080/1989/32., adószám: 18638978-1-12) képviseletében: Fábián János elnök minden további feltétel
nélkül hozzájárul a jelen megállapodás megkötéséhez és azt jóváhagyólag aláírja.
8.) A használatba adó hozzájárul, hogy a használatba vevő a 2.) pontban megjelölt tevékenységének
biztosítása érdekében a használat tárgyán szükséges átalakításokat és felújításokat hozzájárulása nélkül, de
előzetes tájékoztatása mellett elvégezze, tevékenysége gyakorlásához szükséges tárgyi feltételeket
megteremtse és a működési engedélyeket beszerezze.

9.) A szerződő felek a használatba vétel további feltételéül megállapodnak, hogy a használatba vevő az
Egyesülettel a 2.) pontban megjelölt célok elérése érdekében együttműködik.
10.) A használatba vevő vállalja, hogy az ingatlanrész használatának időtartama alatt tevékenységét a 2.)
pontban meghatározott cél érdekében saját felelősségére és a reá vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
betartása mellett végzi. Elősegíti az egyesület szakmai tevékenységét, melynek részleteit együttműködési
megállapodásban rögzítik.
11.) A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a használat ingyenességére tekintettel a szerződés
időtartama alatt köteles az ingatlanrészt és az azon lévő felépítményt a jó gazda gondosságával használni,
karbantartani, annak állagát megóvni, a rendeltetésszerű működéshez szükséges beruházásokat,
fejlesztéseket saját költségén elvégezni. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljesíti a
vízdíjjal, áramdíjjal, szemétszállítással kapcsolatos kiadásokat és a rendes gazdálkodás, használat során
felmerülő állagköltségeket. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság biztosítást a használni kívánt
ingatlanrész tekintetében nem köt.
12.) A 2.) pont alatti ingatlanrész használata során felmerülő természetes állagromlásból eredő költségek a
használatba vevőt terhelik, aki ezen állagmegóvási költségek tekintetében tulajdoni igénnyel az ingatlanrész
vonatkozásában nem kíván élni. A 2.) pontban megjelölt ingatlanrész során a rendes fenntartási,
állagmegóvási munkálatokat meghaladóan felmerülő rendkívüli javítási és helyreállítási munkák elvégzése
és költségeinek viselése a használatba adót terhelik.
13.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés időtartama alatt a használatba vevő az
ingatlanrészt másnak további használatba, vagy a jelen szerződésben rögzített céltól eltérően kizárólag a
használatba adó előzetes jóváhagyása mellett adhatja, használhatja, vagy hasznosíthatja.
14.) A használatba adó feltétlen jog és kellékszavatosságot vállal a szerződés tárgyára nézve, és kijelenti,
hogy a jelen megállapodás a Rétság, belterületi 356/59 helyrajzi számú ingatlanon a fent már leírt és
megjelölt Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület használati jogán kívül harmadik személynek nincsen olyan
joga, amely a használatba vevőt a használat tárgya tekintetében akadályozná vagy zavarná.
15.) A jelen használatra vonatkozó megállapodás határozatlan időre jön létre.
16.) Ezen megállapodást a felek közös megegyezéssel, illetve rendes felmondás útján 6 hónapos felmondási
idővel megszüntethetik. Megszűnik a használat joga, ha a 2.) pontban rögzített cél megvalósulását a
használatba vevő két hónapon keresztül nem biztosítja. A szerződés megszűnésével a használatba adó
egyoldalú nyilatkozattal kérheti a használatba vevő használatra vonatkozó jogának ingatlan-nyilvántartásból
történő törlését, melyhez a használatba vevő a hozzájárulását már most megadja. A jelen Megállapodásban
rögzített használati megosztással kapcsolatban a szerződő feleknek egymással kapcsolatban fizetési
kötelezettségük nincs. A megosztás a valós, tényleges állapotot rögzíti, ezért a megállapodást kötő felek
többlethasználati díjat egymástól nem követelnek.
17.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, illetve a
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról szóló jogszabályok irányadóak.
18.) A szerződő felek magyar jogi személyek, akik szerződéskötési korlátozás alatt nem állnak. A jelen
megállapodást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:159.§. (1) -nek jogi személyre
vonatkozó felhatalmazása alapján kötik meg.

A jelen megállapodás, mely 18.) pontból áll és 7 eredeti példányban készült, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, a szerződő felek képviseletre jogosult vezetői a megállapodás megkötésére történt feljogosítást
követően saját kezűleg és jóváhagyólag írják alá.

Rétság, 2016.................................

Berecz György tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos igazgató
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Hegedűs Ferenc
polgármester
Rétság Város Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyzés:

Téglás Krisztina tű. ezredes
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Jogi ellenjegyzés:

dr. Szőllős Márta tű. százados
jogtanácsos
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
(jogtanácsosi igazolvány száma: 07128)

Jóváhagyom:

Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy
főigazgató

Fábián János
elnök
Rétsági Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. szeptember 23-i ülésére
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nógrád Megyei Kormányhivatal az NO/TFO/30-375/2016. törvényességi felhívást adott ki
valamennyi megyei önkormányzatnak – így Rétságnak is. A törvényességi felhívás lényege,
hogy 2017. december 31-ig felül kell vizsgálni a HÉSZ-t.
Városunkban e törvényességi felhívás külön intézkedést nem igényel, mivel a Képviselő-testület
már döntött a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. szeptember 11.
dr. Varga Tibor
jegyző

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

3. Jogszabályi háttér:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.§

1 oldal a 2 oldalból

Tájékoztató törvényességi felhívásról

2016. 09. 23-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IX.23.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhivatal az NO/TFO/30-375/2016. törvényességi felhívásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban rögzítetteket megismerte. A Képviselőtestületnek a törvényességi felhívással kapcsolatban további teendője nincs, mivel már 2016.
évben döntött a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról, a felülvizsgálatban résztvevőkkel a szerződéseket jóváhagyta.
Határidő: Felelős: -

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Kérelem álláshely bérének feloldására
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. szeptember 23-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 egy dolgozója bejelentette, hogy lemond köztisztviselői
jogviszonyáról. Tekintettel arra, hogy minden szempontból jobb munkahelyet talált a kolléganő,
2016. október 5. naptól elfogadtam a lemondását.
Ugyanakkor látom, hogy a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport feladatai az elmúlt három évben
az intézmények számának csökkenése ellenére megnőttek. Az intézmények könyvelése szétválasztásra került, új számviteli rend kerül bevezetésre, jelenleg kétszeres kettős könyvvitelt kötelesek vezetni, a negyedéves jelentések havi gyakoriságra változtak. A pénzügyesek felelőssége
a havi jelentések bevezetésével jelentősen megnőtt, folyamatosan lebeg a fejük fölött az állami
támogatás folyósításának a felfüggesztése. További bizonytalanságot jelent az ASP rendszer
2017-2018. évi kötelező bevezetése.
Sajnálattal tapasztalom mind a székhely településemen, mind pedig Rétságon, hogy a
megnövekedett elvárások és felelősségek miatt a pénzügyesek „menekülése” a közigazgatásból megkezdődött.
Rétságon a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport a Képviselő-testülettől is kap jelentős többletfeladatokat: adók végrehajtásának szigorú nyomon követése, szabadság állományok szigorú
nyomon követése és ezekről készítendő előterjesztések. Arról már részleteiben nem is szeretnék szólni, hogy a szigorú törvényi változások egyre gyakoribbá teszik a költségvetés módosítását, a naprakész előirányzat-felhasználás követését. Rétság nem szegény település. A Képviselő-testület szinte minden testületi ülésen vállal kötelezettséget. Ezek a vállalások is nagymértékben indokolják a költségvetés gyakoribb módosítását. Az előirányzatok nyilvántartása, a kötelezettségvállalás nyilvántartása, a módosítások előkészítése, előterjesztése és rögzítése
mind-mind a Pénzügy feladata.
A Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezetőjével egyeztettem az esetlegesen felmerő problémákról. A csoport létszáma eddig sem volt túlbiztosított. Feszítetten, de biztonságosan tudtuk
elkészíteni a gazdálkodási jogkörök szabályozását. A szabályzatban biztosítani kell az utalványozásra – pénzügyi ellenjegyzésre – érvényesítésre kijelölt személyeket úgy, hogy távollétük
esetén a helyettesítés biztosított legyen. Amennyiben a Képviselő-testület nem biztosítja az
álláshely bérének feloldását, a helyettesítéseket nem tudom biztosítani. Ez pedig veszélyeztet a
szabadságok kiadását is.
A kolléganő távozása miatt az október 2-i népszavazás gazdálkodási jogkörének szabályozására átmeneti intézkedést vagyok kénytelen hozni, úgy, hogy helyetteseket nem tudok biztosítani.
Az alábbi intézkedést vagyok kénytelen meghozni:
- kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló a HVI vezető (dr. Varga Tibor jegyző)
- pénzügyi ellenjegyző: a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezetője (Fodor Rita Mária)
1 oldal a 3 oldalból

Kérelem álláshely bérének feloldására

-

2016. 09. 23-i Kt. ülésre

érvényesítő: Máté Virág pénzügyi előadó.

Megjegyzem ez a feszített szabályozás nem a testület hibája. Csupán azt kívántam bemutatni,
hogy az álláshely zárolása mennyire veszélyezteti a gazdálkodás biztonságát.
A gazdálkodás szabályszerű ellátása és a jelentős túlterheltség elkerülése érdekében kérem,
hogy az álláshely bérét feloldani szíveskedjenek.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. szeptember 11.
dr. Varga Tibor
jegyző

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.§
Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a
Képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
d.) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az
alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt
szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A
megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselőtestület hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges,
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2016. 09. 23-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IX.23.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban
megüresedő álláshely bérének feloldásának kéréséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az álláshely bérét nem zárolja, a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport létszámát nem csökkenti.
Az álláshely betöltését követően a bér és járulékelőirányzat rendezésére a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IX.23.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban
megüresedő álláshely bérének feloldásának kéréséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az álláshely bérét s létszámstop miatt zárolja, a Pénzügyi és Szolgáltatási
Csoport létszámát egy fővel csökkenti.
Az álláshely betöltését követően a bér és járulékelőirányzat zárolására a 2016. évi költségvetés
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor
ELŐTERJESZTÉS
új státuszok létesítésére a Polgármester Hivatalban
a képviselő-testület 2016. szeptember 23.-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

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
1. Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy munkánk segítése érdekében a Polgármesteri Hivatalban 2 fő többletlétszámot biztosítani szíveskedjen.
A titkársági munkakör a következő feladatokat tartalmazná:
- irattározás, ügykezelés,
- levelezés bonyolítása, postázás,
- jegyzőkönyvvezető helyettesítése,
- telefonkezelés,
- klasszikus titkárnői feladatok, stb,
- irattár rendbetétele (a Levéltár ellenőrzése jegyzőkönyve csatolva).
Az előző titkárnő távozása óta állandó problémákkal küszködünk. A feladat közmunkással nem
tölthető be, mivel erre megfelelő ember nincs, és ha mégis találunk alkalmas személyt, akkor az
alacsony kereset és az alkalmasság miatt azonnal talál magának új munkahelyet. Az állandóan
ismétlődő betanítás pedig más munkától veszi el az időt. Ugyanakkor a feladatok megmaradtak,
azok egy státusszal rendelkező személy munkakörébe való besűrítése sem megoldható.
2017. április 1. naptól adminisztrátorunk élni kíván „A nők a negyvenben” korkedvezményes
program által nyújtott lehetőséggel. Kolléganőt a felmondási idő 1 hónapjára fel kívánom menteni a munkavégzés alól. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy kolléganő januárban és február tört
részében dolgozik (áthúzódó szabadság pontos napjainak ismeretében dátumot még nem tudok írni). A helyettesről időben kell gondoskodni. Kolléganő munkakörébe a jegyzőkönyvvezetésen túl a hirdetmények is beletartoznak. Jelenleg „száz” féle hirdetmény forma van, a hirdetmények kezelése ma már elengedhetetlen jogszabályi ismeretek nélkül.
Kérem, hogy a kolléganő munkájának folyamatossága érdekében párhuzamos foglalkoztatást
2016. december 1. naptól engedélyezni szíveskedjenek.
Új információ az előző előterjesztés óta: várhatóan 2018-ig újabb feladatátadás a járás felé
nem lesz. Nem várható, hogy belső feladatátcsoportosítással a munka elvégezhető.
A másik státusz a műszaki ügyintézői munkakör lenne, aki a következő feladatokat végezné:
- pályázatok figyelése, pályázat írás,
- folyamatban lévő pályázatok koordinálása,
- műszaki felmérések elkészítése, költségvetések készítése,
1
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az ITS karbantartása,
katasztrófavédelmi, polgárvédelmi feladatok végzése, stb.

A létszámbővítés miatt módosítani szükséges az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét. Kérésem támogatása esetén a rendeletmódosítást előkészítjük.
A hivatal egyértelműen támogatja, akár műszaki ügyintéző státusz, akár a titkárnői-ügyintézői
státusz létrehozását. Kérem a megszüntetett státuszok ismételt biztosítását. A műszaki ügyintéző esetében a korábbi dolgozó jogviszonyát gyermekvállalás miatt nem lehetett megszüntetni. A
gyermek áprilisban betöltötte második életévét. Az elmúlt évtizedben folyamatosan kérés volt
egy megfelelő műszaki ügyintézői státusz létesítése. GYES-en van egy kolléganőnk, akinek a
GYES letelte után felmentési időt és végkielégítést kell biztosítanunk. Nem tudom elfogadni azt
az érvet, hogy a kormány a hivataloktól vonta el a iparűzési adóerő-képesség miatti bevételeket, egyrészt azért mert igazságtalan, másrészt mert közfeladatokat látunk el, jóval a megengedett létszám alatti apparátussal. A titkárnői munkakörre még nincs konkrét személyre elképzelésünk.
Elképzelhető, hogy a jelenlegi műszaki ügyintéző nem vállalja a munkát, de más a költségvetési
vonzata a dolgozó lemondásának és a munkaviszony megszüntetésének.
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!
Rétság, 2016. június
Dr. Varga Tibor
jegyző
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
-

a 2015. január 23.-i előterjesztés

-

a 2015. október 30.-i előterjesztés,

-

a 2016. január 22.-i előterjesztés,

-

a 2016. február 26.-i költségvetési előterjesztés,

-

a 2016. május 27.-i előterjesztés,

-

2016. június 26-i előterjesztés.

-

irattár rendbetétele a Levéltár jegyzőkönyve alapján.

3. Jogszabályi háttér
-

az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

-

a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény

-

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII.23.) Korm. r..

4. Határozati javaslat:
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016. (IX.23.) KT határozat
A változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző létszámbővítésre vonatkozó kérelmét.
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a létszámbővítést engedélyezi. Hozzájárul,
hogy 2 fő ……………. (közép/felsőfokú) végzettségű személy alkalmazásra kerüljön.
A Képviselő-testület az adminisztrátori munkakör folyamatos betöltése érdekében 2016. december 1 naptól párhuzamos foglalkoztatást engedélyez.
Felkéri Dr. Varga Tibor jegyzőt a az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének módosítására.
Határidő: 2016. június 1.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző
B változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző létszámbővítésre vonatkozó kérelmét.
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a létszámbővítést nem engedélyezi.
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 és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit
BESZÁMOLÓ A MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES PROGRAMJÁRÓL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. szeptember 23-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!
Óvodánkban Szakmai munkaközösség működik, mely 2016/2017. nevelési évben is a tehetséggondozás területével foglalkozik, a nevelőtestület a mellékelt program szerint kívánja folytatni tevékenységét. A nem kötelező munkaközösség vezetői pótlék 2016. 10. 01.-től 23.185.Ft lenne. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a munkaközösség vezető pótlékát támogatni
szíveskedjen.

2. Jogszabályi háttér a Munkaközösség működéséről:
2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

118. § (1) A szakmai munkaközösség dönt
a) működési rendjéről és munkaprogramjáról,
b) szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről,
c) az iskolai tanulmányi versenyek programjáról.
(2) A szakmai munkaközösség - szakterületét érintően - véleményezi a nevelési-oktatási intézményben
folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére.
(3) A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően a) a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához,
b) az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához,
c) a felvételi követelmények meghatározásához,
d) a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához be kell szerezni.
(4)136 A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét, működésének rendjét, vezetőjének kiválasztását az érdekeltek közötti megállapodás határozza meg.
(5)137 A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is
részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség - az SZMSZ-ben meghatározottak szerint - gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről. A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat állapíthat meg.
(6)138 Az óvodában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. Külön szakmai munkaközösség működhet a tagintézményben.

1 oldal a 2 oldalból

Beszámoló a munkaközösség éves programjáról

K.t. 2016.09.23. ülésére

(7)139 A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.

3. Határozati javaslat:

I.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2016. (IX.23.) KT határozata
A) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a munkaközösség vezető pótlékának további kifizetését pótelőirányzat terhére, melynek 2016. évi hatása
október hónaptól 23.185.- Ft + járulék.
Határidő: szerződés kötésre 2016. október 1.
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
II.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2016. (IX.23.) KT határozata

B) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és nem hagyta jóvá a munkaközösség vezető pótlékának kifizetését.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
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Dr. Varga Tibor
jegyző

TEHETSÉGGONDOZÁS
2016 – 2017.

Helyi nevelési programunk teljes mértékben támogatja és segíti a gyermeki kreativitás felszabadítását,
a tehetséges gyermekek felfedezését és fejlesztését. Valljuk, hogy minden gyermek tehetséges
valamiben, melyet nekünk kell észrevenni és fejleszteni.

A pedagógus közösség igényként fogalmazta meg a kiválóan kreatív gyerekek gondozását.
Tehetségsegítő programunk 2014. októberétől indult.
Munkaközösségi tagok:


Szrenka Beáta



Vargáné Gyöngyössy Judit – munkaközösség-vezető



Ivanicsné Bízik Beáta

Programunk legfontosabb célja a kreatív gyermek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése a
zenén keresztül. A ritmus és a mozgás együtt, a dallamot is hordozó ének-zene a gyermeknek
örömélményt jelent, pozitív érzelmeket ébreszt benne.

„Kézen fogjuk a zenét és egymás kezébe rakosgatjuk.” (Kokas Klára)
Célunk:


A közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, a zenei ízlés, a zenei fogékonyság



A gyermek zenei élményhez juttatása, a mely megalapozhatja zenei anyanyelvüket.

fejlesztése.

Feladataink:



A felhasznált zenei anyag igényes, életkornak és az adott csoportnak megfelelő válogatása.

A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének, zenei alkotókedvének
fejlesztése.

Zenei nevelésünk az óvodai élet egészét áthatja. A szervezett foglalkozásokon kívül a nap bármely

pillanata alkalmas mondókázásra, dalolásra, zenehallgatásra. Külön kiemeljük a zenei nevelés
mozgásfejlesztő hatását, mivel általa fejleszthetőek a nagymozgások, a finommotorika, az
egyensúlyérzék, a testséma, a percepció, a keresztcsatornák, a térbeni viszonyok észlelése. Ezek

kibontakoztatására, zenei élményük feldolgozására különböző eszközöket biztosítunk, melyen

keresztül fejlődik zenei, képzőművészeti vagy mozgásos tevékenységük. A zenei tehetség igen korán
megmutatkozó tehetségfajta. A zenei képességek öröklődnek és korán megállapíthatóak a gyermek

adottságai, hallása, ritmusérzéke. Az óvodás gyermekek egészséges személyiségfejlődése akkor

valósul meg, ha olyan szabad és érzelmi biztonságot adó, támogató, gondoskodó környezetet

teremtünk, melyben egészségesen, harmonikusan „énerős” személyiséggé fejlődnek. Ehhez
nélkülözhetetlen a gyermekek és az óvónők között kialakuló érzelmi biztonság, kötődés. A gondozás
az egész nevelési évben folyamatos, nem szűkül le korlátolt programtervezetre.
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Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíciót
javít, munkára kedvet csinál, alkalmassá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat.

Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti a csírájában minden emberben meglévő zene-érzéket, ezzel
megadja a műveltség alapját, amivel aztán szebbé, gazdagabbá teszi életét.

A zenei, képzőművészet vagy mozgásos foglalkozások szerencsésen egészíthetik ki az intellektuális
irányultságot, segíthetik a gyermek érzelmi-szociális fejlődését. Megbízható eredményt akkor kapunk,

ha a gyerekekkel foglalkozó összes felnőtt véleményét egybevetjük. Kollégáinknak szívesen nyújtunk
segítséget, konzultációt kezdeményezhetnek, hospitálásra hívhatnak, hogy közösen tervezhessük meg
a gyermek fejlődésének útját. Óvodánkban a tehetséggondozás a gyermekek óvodai csoportjaiban a
napi tevékenységbe ágyazva havi egy alkalommal történik.

Vargáné Gyöngyössy Judit
munkaközösség-vezető
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Tehetséggondozási programtervezet 2016-17
A tehetséggondozó programot havi egy alkalommal szervezzük, 30-40 perces időtartamban, a délelőtti
játékidőbe ágyazva.

Szeptember

1. FOGLALKOZÁS – LEVÉLZENEKAR
A foglalkozás célja a természetben talál t anyaggal való improvizálás, közös alkotás.
Eszköz: gesztenyelevelek.
1. rész
A foglalkozás kezdése
Elég, ha az óvónő rázendít a dalra, és a kezét nyújtja a gyerekeknek, akik a tapasztalatok szerint
versengenek a körben a helyekért. Bemelegedésként énekeljük el párszor a dalt, de igyekezzünk
változatosan, mindig másképp.
Például, ebben az esetben énekeljünk olyan lágyan:
– ahogyan a szél fúj,
– ahogy a vonat suhan, vagy, ahogy a hegyre felmegy, majd a völgybe leereszkedik
(erősítünk, halkítunk).
1. Dal: Eresz alól fecske fia…
2. Névéneklés mozdulatokkal
2. rész
A kialakult körben:
1. Üljünk le, csukjuk be a szemünket, és hallgassuk meg a bennünket körülvevő hangokat (autó,
gyerekek, állatok, szél stb.).
Ha sikerült közösen összegyűjteni, milyen hangokat hallottunk, akkor szét lehet választani, hogy
melyiket adta ki élőlény, s melyiket valamilyen anyag, tárgy…
Mi a zaj? Mitől természetes? (Sok kérdésre van lehetőség.)
2. Ilyenkor mindenhol könnyen fellelhető gesztenyelevél. Ha nincs az udvarban, az óvónő által hozott
néhány ágat a gyerekek lekopaszthatják. Ha mindenkinél van már egy levél, akkor kezdődhet a
zenekari próba.
– Ha ráfújsz a faleveledre, mi történik?
– Hogy tudsz zenét csinálni vele?
Mindenki kipróbálhatja a „hangszerét”, először egyszerre is lehet, hogy felbátorodjon a félénk is,
aztán egymás után megfújhatják. A különböző fújáskísérletekből kialakult káoszt rendezni lehet úgy,
hogy az óvónő kérdez a levéllel, a gyerekek válaszolnak. Ezt lehet kettesével is.
Lehet csoportosítani a nagyon vékony hangokat, a tompábbakat, és lehet használni rövid hangokat,
hosszúkat. Így lehet két csoportra oszlani, és az óvónő irányításával a két csoport zenei párbeszédet
folytathat.
Fontos, hogy az óvónő egy dob (leginkább a cserépdob a megfelelő) segítségével egy egyenletes
lüktetést biztosítson a megfelelő struktúra kialakítása érdekében.
A „levélzenekart” érdemes a végén lekerekíteni az egy re halkabb fújással (pl. elfáradtak a levelek,
vagy már álmosak és ásítoznak), vagy fokozatosan „elfogyasztani” a hangzást úgy, hogy a gyerekek
egyenként kilépnek a közös produkcióból, elmennek aludni. Nagyon szép, meghitt befejezést lehet
kialakítani.
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3. rész
Még a körben éneklik a kedvenc dalt, miközben az óvónő a kör közepére teszi a varázsdobozt vagy zsákot. Az éneklés alatt a gyerekek – csak az, aki akarja – egyenként odamehetnek és beletehetik az
érzéseiket… A végén megbeszélhetik, hogy ki milyen érzést tett bele.

Október

1. FOGLALKOZÁS – ESŐZENEKAR

A foglalkozás célja a természetben ajándékaiból hangzó együttes kialakítása.
Eszköz: kavicsok
1.
 Dal: Borzas galagonya…
Énekeljük úgy:
 ahogy csepegnek a vízcseppek
 ahogy a vihar erősödik és gyengül
 Névéneklés
2. Foglalkozás
Az óvónő kiosztja a kavicsokat. A gyerekek körben ülnek, vagy állnak.
Beszélgessünk kicsit a kavicsokkal. Én kérdezek, ti válaszoltok, úgy, hogy egyszerre mindenki
válaszolhat.
Most kérdezek, és akire ránézek, egyedül az válaszol.
Most csináljunk eső zenekart. Az egyik gyerek lesz a felhő, aki kimegy a körön kívülre, esőt csinál
úgy, hogy megérinti sorban a gyerekek vállát, és akit megérintett, elkezd zenélni. Így erősödik a vihar.
Úgy csendesedik el, hogy a felhő visszafelé is megérinti és elfogyasztja az esőt.
Ezt többször eljátszhatják.
3. Befejezés

November
1. FOGLALKOZ ÁS – VIHARZENEKAR
A foglalkozás célja szabad kísérletezés a hangokkal, a végén zenekarrá szerveződve. Eszköz: kb. 1
méter hosszú (lehetnek rövidebbek is), villanyszereléshez használt gégecsövek és más hangkeltő
eszközök
1.
– Dal: Itt ül egy kis kosárba…
– Énekeljük úgy:
• ahogy a szél tekereg a fák közt,
• ahogy a makkok potyognak a kosárba,
• ahogy erősödik a szél, majd ahogy gyengül!
– Névéneklés
2. Aktív zenélés
A gégecsövek használata: ha a levegőben pörgetjük (ehhez elég nagy tér kell), akkor a csövek által
keltett hanggal tudjuk utánozni a szélsuhogást. Ha belefújunk, szintén a szél hangjához hasonló hangot
ad, de másként. Az ügyesebbek tilinkózni is tudnak vele, be lehet dugni az ujjunkkal a végét is.
Létrehozhatunk egy viharzenekart. Az esőt már tudjuk utánozni a kavicsokkal, szelet utánozhatjuk a
csövekkel, a cintányérral tudunk villámot imitálni, a dobbal pedig lehet dörögni. Türelemmel kiváló
vihart lehet létrehozni!
3. Befejezés
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December
1. FOGLALKOZÁS – TŰZŐRZÉS
A foglalkozás célja a zenére való mozgás felfedezésének fejlesztése.
Eszköz: CD-lejátszó, kendő
1.
– Dal: Kendő… (ÉO: 153)
– Énekeljük úgy:
• ahogy a tűz feléled (a nagyon halkból a hangos felé haladunk),
• ahogy keverjük a tűzön az ételt (legato)!
– Névéneklés
– Varázslás
2. Zenehallgatás: Lully: 12 szvit „Le ivertissement Royal”
Instrukció:
– Tartsuk életben a tüzet, amit meggyújtottunk!
Ezt lehet kendővel táncolni vagy tömött kupacban, és a kezünk a lángnyelv.
– A gondolatok megbeszélése
3. Befejezés

Január
1.

FOGLALKOZÁS – TŰZOLTÓZENEKAR

A foglalkozás célja a zenei képességek fejlesztése improvizációval.
Eszköz: hangszerek
1.
– Dal: Bújj, bújj, itt megyek… (ÉO: 194)
Énekeljük úgy, ahogy elalszik a tűz (hangosan kezdve, fokozatosan elhalkulva)!
A gyerekektől is várhatunk ennyi tapasztalat után ötleteket.
– Névéneklés
2. Aktív zenélés
Instrukció:
– A tűzoltók nagyon vidám emberek, akik szeretnek zenélni. Létezik sok
Tűzoltózenekar is.
Alkossunk mi is egyet a hangszereinkből!
Az óvodában található hangszerekből lehet választani, ezekhez lehet illeszteni a készített vagy ki talált
hangszereket. Kiosztáskor vagy választáskor mindenki leteszi maga elé a hangszert a szőnyegre, mint
a komoly zenekarokban, csak a karmester engedélyére lehet kézbe venni. Ekkor az óvónő kitalál
ritmusokat az adott hangszerekre jellemzően, pl. fém hangszer ne játsszon apró ritmust, és a dob sem,
viszont a fakocka szereti az apróbb ritmusokat. Fokozatosan összeállítjuk, részenként próbálva, és a
végén kikerekedhet egy szép „mű”.
(Az efféle zenékkel a szülőket is meg lehet ajándékozni.)
A hangszercsere jó ötlet egy-egy sikeres játék végén.
Ennek a végén is lehet megbeszélés.
3. Befejezés
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Február

1. FOGLALKOZÁS – KONYHAZENEKAR

A foglalkozás célja az improvizatív készség fejlesztése az együttzenélés során.
Eszköz: hangszerek
1.
– Dal: Megy a kocsi, fut a kocsi… (ÉO: 280)
Énekeljük úgy:
• ahogy a ló patája dobog,
• ahogy száguldasz a levegőben a táltos hátán!
– Névéneklés
2. Aktív zenélés
Instrukció:
– Hallottatok már mindenféle csörömpölést a konyhában, ugye? Akkor mi most
Alakíthatnánk egy konyhai zenekart, úgyis közeledik az ünnep.
– Milyen hangokat hallunk a konyhában? Gyűjtsük össze!
– Kiválogatják a megfelelő hangadó szerszámokat, és utána a gyerekekkel együtt Próbáljuk
megalkotni a zenekar létrehozásának menetét.
– Ha összeállt, lehet hangszereket cserélgetni.
– Ha tetszetős a darab, akkor ezt is elő lehet adni a szülőknek.
Megbeszélés
3. Befejezés

Március

1. FOGLALKOZÁS – CSEPPBESZÉD
A foglalkozás célja a gyerekek metakommunikációs képességének fejlesztése.
Eszköz: CD-lejátszó
1.
– Dal: Tó vize, tó vize… (ÉO: 305)
Énekeljük úgy:
• ahogy a korcsolya siklik a jégen,
• ahogy a halászok törik a léket!
– Névéneklés
– Varázslás
2. Zenehallgatás: J. S. Bach: Angol szvitek Gavotte 2.
Instrukció:
Egy lány és egy fiú vízcsepp beszélgetnek. Mikor melyik vagy? Később állhatnak párban, és
testbeszéddel mondják el egymásnak a mondandójukat, szépen „meghallgatva” a másikat. A végén
találgathatnak, ki mit mondhatott vajon?
Megbeszélés
3. Befejezés

Április
1.

ZENÉS FESTÉS: BUBORÉKOK

A foglalkozás célja a zenei élmények vizualitásban való kifejezése.
Eszköz: CD-lejátszó, festőeszközök
1.
– Dal: a víz témaköréből énekelt dalok bármelyike, a legkedvesebb előadásmódokkal
– Névéneklés
– Varázslás
2. Zenés festés
6

Az eddig hallottak közül választott zenére, a víz témaköréből, de lehet új zent is
választani: Beethoven: Zongoraszonáta No. 2, A-dúr 2/2 3. tétel 1.42-ig
Instrukció:
– Buborékok…
– A képek megbeszélése
3. Befejezés

Május

1. FOGLALKOZÁS – VÍZIVÁR

A foglalkozás célja az öröm kifejezése és az együttmozgás.
Eszköz: CD-lejátszó
1.
– Dal: Komáromi kisleány...
Énekeljük úgy:
• ahogy a széles Duna folyik,
• ahogy a csónakot billegteti a hullám!
– Névéneklés
– Varázslás
2. Zenehallgatás: Vivaldi: Gloria 6. tétel
Instrukció:
– Halacskák vagy más tengeri élőlények vagytok a víz alatt, és boldogan éltek ott.
– Megbeszélés
2. Befejezés

Június
Csobbanás: Visszatekintés
A foglalkozás célja a zenei élmények bármilyen formában való kifejezése.
Eszköz: CD-lejátszó, festőeszközök, esetleg hangszerek
1.
– Dal: a jelenlegi témakörből a legjobban megkedvelt dalt javaslom
– Névéneklés
– Varázslás
2. Az eddigi tevékenységek közül lehet választani, így a zenék közül is.
Megbeszélés.
3. Befejezés
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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: Farkas Eszter

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

NÓGRÁDVILL Kft.
Rétság 088/2 hrsz-ú ingatlanon villamosenergia bővítése ügyében tulajdonosi hozzájárulás
iránti kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. szeptember 23-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!
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából eljáró NÓGRÁDVILL Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (3100 Salgótarján, Ybl M. u. 88..) tervezte a Rétság 088/2 hrsz-ú ingatlan
(Szenti-Transz Kft.) villamosenergia bővítéséhez szükséges nyomvonal kijelölési dokumentációt. A villamosenergia bővítés nyomvonala a Rétság 089 és 087 hrsz-ú ingatlanokat
érinti, melyek közül ez utóbbi Rétság Város Önkormányzat tulajdona, az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára bejegyzett vezetékjoggal terhelt kivett közterület.
A NÓGRÁDVILL Kft. fentiek alapján a hatósági vezetékjog engedélyezési eljárás előkészítését kezdte meg, és – mint a nyomvonallal érintett ingatlan tulajdonosát – kereste meg
Rétság Város Önkormányzatát, hogy a tulajdonában illetve kezelésében lévő területtel
kapcsolatban hozzájáruló nyilatkozatát kérje. A kérelemhez Király László (NÓGRÁDVILL
Kft.) által készített NVL-46/16 számú tervdokumentációját mellékelték.
A tervezett nyomvonal az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában lévő, meglévő transzformátor
állomástól indul és két 90 fokos irányváltással ér el a 088/2 hrsz-ú ingatlanig. Az önkormányzati tulajdonú 087 hrsz-ú ingatlant az összesen 174 m-es nyomvonal mintegy 120 men érinti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni és tulajdonosi
hozzájárulását megadni szíveskedjen. (A tulajdonosi hozzájárulás nem vonható vissza.)
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
3. Jogszabályi háttér:
2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2007. évi LXXXVI. Tv. a villamos energiáról
1 oldal a 2 oldalból

Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem……….

2016. szeptember 23-i ülésére

382/2007. (XII.23.) Kormányrendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a NÓGRÁDVILL Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tervezésében a Szendi-Transz Kft. villamosenergia bővítésével összefüggésben a Rétság 087 hrsz-ú közterületet érintő nyomvonatkijelöléshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
„A” változat

Rétság Város Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából eljáró
NÓGRÁDVILL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3100 Salgótarján, Ybl M. u.
88.) kérelmére – a mellékelten benyújtott, Király László által készített NVL-46/16 számú tervdokumentáció alapján – a Rétság 088/2 hrsz-ú ingatlan megfelelő ellátása érdekében szükséges villamosenergia bővítéshez az érintett Rétság 087 hrsz-ú kivett
közterületre vonatkozóan a nyomvonal kijelöléshez tulajdonosi hozzájárulását adja.
Határidő értesítésre: 2016. október 3.
Felelős: Hegedűs Ferenc

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
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. Szájbely Ernő PVB elnöke
A RÉTSÁGI MENTŐÁLLOMÁS VEZETŐJÉNEK KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. szeptember 23-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!
Az Országos Mentőszolgálat Rétsági Mentőállomásának vezetője kéri, hogy a Mentőállomás
egyik helyiségében (nappali tartózkodó) az erősen megkopott padlóburkolat cseréjét az önkormányzat, mint tulajdonos, a lehetőségeihez mérten végezze el.
A Mentőállomás felmérése alapján a helyiség 25 m2 alapterületű. A várható költség (92.500 Ft
+ 7.500 Ft) bruttó 100.000 Ft. A Városüzemeltetési Csoport munkatársai a munkát el tudják
végezni.
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. szeptember 11.
Dr. Szájbely Ernő s.k.
PVB elnök

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

3. Jogszabályi háttér:

1 oldal a 2 oldalból

A rétsági mentősállomás vezetőjének kérelme

2016. 09. 23-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IX.23.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Mentőállomás vezetőjének kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 25 m2 alapterületű nappali tartózkodó helyiség palóburkolat cseréjét ( a
jelenlegi padlószőnyeg lamináltpadlóra történő cseréjét) támogatja. A karbantartás várható bruttó 100.000 Ft-os költségét az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás COFOG-on belüli
dologi kiadások előirányzatának átcsoportosításával biztosítja.
Határidő: munkák elvégzésére 2016. november 30.
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: Hegedűs Ferenc polgármester
Takarék utcai lakók kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. szeptember 23-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 Takarék utcai lakók az előterjesztéshez csatolt kérelmet nyújtották be.
A kérelem pozitív elbírálásához szükséges árajánlat bekérése. Javaslom, kérjünk árajánlatot a
Váci Útépítő Kft-től.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. szeptember 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

1 oldal a 2 oldalból

Takarék utcai lakók kérelme

2016. 09. 23-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IX.23.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Takarék utcai lakók kérelméről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a kifogásolt járdaszakasz javítására, valamint a Nyárfa utca felé kialakítandó lejáró kialakítására árajánlat alapján kíván dönteni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a kérelemben felsorolt
munkákra a Váci Útépítő Kft-től árajánlatot kérjen.
Határidő: 2016. október 07.
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: Hegedűs Ferenc polgármester
RRT MOTORSPOT ÉS SPORTEGYESÜLET TAGJAINAK KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. szeptember 23-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!
Az RRT Motorsport és Sportegyesület tagjai azzal a kéréssel fordulnak a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy a 2016. október 22. napon megtartandó „II. Ládaderbi Rétságon!” rendezvényhez a Takarék utca-Mikszáth utca kereszteződésétől a Takarék utca Zrínyi utca kereszteződéséig az önkormányzati út igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulást szíveskedjen adni.
A kérelmezők vállalják, hogy az útszakasz mentén lakóktól írásbeli beleegyezést kérnek, az
egészségügyi ellátást biztosítják.
Kérik továbbá, hogy az óvodával szembeni zöldterület használatát.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. szeptember 15.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

1 oldal a 2 oldalból

RRT Motorsport és Sportegyesület tagjainak kérelme

2016. 09. 23-i KT ülésre

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IX.23.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az RRT Motorsport és Sportegyesület tagjainak kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 2016. október 22. napon megtartandó „II. Ládaderbi Rétságon!” rendezvényhez a Takarék utca-Mikszáth utca kereszteződésétől a Takarék utca Zrínyi utca kereszteződéséig az önkormányzati tulajdonú út igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulást az alábbi
feltételek kikötésével megadja:
- a kérelmezőnek be kell szerezni az érintett útszakasz mellett lakók írásbeli hozzájárulását,
- a rendezvény egészségügyi biztosításáról kérelmező köteles gondoskodni.
Az óvodával szemközti zöldterület használatára vonatkozóan a közterületek használatának
rendjéről szóló, 12/2015. (IX.29.) önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IX.23.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az RRT Motorsport és Sportegyesület tagjainak kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 2016. október 22. napon megtartandó „II. Ládaderbi Rétságon!” rendezvényhez a Takarék utca-Mikszáth utca kereszteződésétől a Takarék utca Zrínyi utca kereszteződéséig az önkormányzati tulajdonú út igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulásáról az alábbi dokumentumok bemutatását követően dönt:
- az érintett útszakasz mellett lakók írásbeli hozzájárulása,
- a rendezvény egészségügyi biztosításáról szóló dokumentáció.
Határidő: 2016. 10.07.
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
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. szeptember 23-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.

170

Közszolgálati szerződés és a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi rendelet felülvizsgálata
A szerződést mindkét fél aláírta

171

Beszámoló a 2016. évi költségvetési első félévi teljesítéséről
Végrehajtás folyamatos

172

Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása
Végrehajtás folyamatos

173

395/1 helyrajzi számú ingatlanból részterület megvásárlásának lehetősége
A tervező értesítése az „A” változat elfogadásáról megtörtént.
Árajánlat elbírálása útkarbantartási munkákra

174
A vállalkozási szerződés megkötésre került.

1 oldal a 7 oldalból

175

0148/1,3-7 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása
Végrehajtás folyamatos (4 év)

176

0148/1,3-7 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása
Mézes Zoltánnal a szerződés aláírása megtörtént.
0148/1,3-7 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása

177
Végrehajtás folyamatos

0148/1,3-7 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása
178
Dombai Gáborral a szerződés aláírása megtörtént.

179

Optikai gerinchálózat rekonstrukciójának előkészítése
Elvi hozzájárulást megküldtük, a részletekről külön megbeszélés volt.

Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztása
180
Végrehajtás folyamatos
Beszámoló a belső ellenőr I. félévi munkájáról
181
Belső ellenőrt tájékoztattuk a beszámoló elfogadásáról

Tájékoztató követelések állományáról
182
Végrehajtás folyamatos
Előterjesztés közérdekű munkavégzés helyi szabályaira
183
Végrehajtás folyamatos

184

A munkáltató kötelezettségei a képernyő előtti munkavégzés
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeivel kapcsolatban
2

Üzemorvosi vizsgálatra jelentkeztünk

185

Tájékoztatás vis major döntésről
Tájékoztató elfogadásra került, további teendő nincs.

Tájékoztatás vis major döntésről
186
Tájékoztató elfogadásra került, további teendő nincs.

187

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
A döntésről tájékoztattuk a kérelmezőt.
Rétsági Polgárőr Egyesület kérelme

188
A döntésről tájékoztattuk a kérelmezőt.
Vígvári Tamás kérelme
189
A döntésről tájékoztattuk a kérelmezőt.

190

Tóth Anna kérelme
A döntésről tájékoztattuk a kérelmezőt.
Sass Attila kérelme

191
A döntésről tájékoztattuk a kérelmezőt.
Korányi utcai lakók kérelme
192
A döntésről tájékoztattuk a kérelmezőt.

193

194

Mindszenty-Pallavicini emlékmű nyertes pályázata és tulajdonosi
hozzájárulás az emlékmű felállításához
A döntésről tájékoztattuk a kérelmezőt.
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ
ZRT kérelme
A határozatot és a szerződés tervezetet megküldtük a kérelmezőnek.
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195

196

Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesületének kérelme
Az Együttműködési megállapodás aláírása mindkét fél részéről megtörtént. .
Tájékoztató belső utasításról
A tájékoztató a hatályos jogszabályok alapján megtörtént.
Vállalkozási szerződés megkötése Penta Kft-vel

197
A szerződés aláírása részünkről megtörtént.

Ingatlanértékbecslés megrendelése
198

199

Az értékbecslés megrendelése megtörtént, jelenleg az adatszolgáltatás
szakaszában vagyunk.
Fegyelmi eljárás megindítása Hegedűs Ferenc polgármester ellen
Az eljárás folyamatban van.
Fellebbezés Szociális Bizottság döntése ellen

200
A kérelmező értesítése megtörtént.
Döntés munkaügyi perben képviselendő tényállásról
201
Sikerült peren kívül megegyezni a kollégával.
Augusztus 23.

Bulejka András bizottsági tag: A művelődési ház előtti parkban a tábla kérdése. Kulturált a
tábla, de nem illik a képbe. Nem tudjuk meddig lesz ott, és ki tartja azt karban? Kezd csúnyulni. Gondoskodni kellene róla, amortizálódik. Ha van polgármester úrnak kapcsolata, kérje az állagmegóvást. A régi hirdetőtáblák rozsdásak, fel kell mérni a városgondnokságnak,
foglalkozni kell a dologgal. Sok maszek dolog is felkerül rájuk.
Girasek Károly : Át lehetne helyezni máshová. Több helyen nem látszanak a fáktól hirdetőfelületek. Nyilvánosság kérdésében mondom, hogy a rendeletek táblázatai nem kerülnek
kihirdetésre. Az IVS nem került ki a hirdetőre, a honlapon van egy hirdetmény, de nem lehet
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letölteni. Zajterhelés – M2-es úttal kapcsolatban kértem a polgármester urat, hogy intézkedjen. A buszöböllel kapcsolatban mondom el, hogy 5 éven belül 50 méteren belül ott építkezni
nem lehet. A forgalom egyre elviselhetetlenebb a városban.
Válasz: konkrét intézkedés még nem történt. A saját hirdetőtábláink festésének igényét jeleztük a városgondnoknak.
Hegedűs Ferenc polgármester: A Takarék u. 13-15 szám előtti járdaszakasz megsüllyedt.
Érkezett ezzel kapcsolatban egy 10 aláírásos kérelem, azt ismertetem.
Mindig több a városban a mozgáskorlátozotti kismotorral közlekedők száma, nem tudnak
közlekedni, akadálymentesítés szükséges. A lámpás zebránál talán megoldható. Valahol át
kell jutniuk a rokkantkocsikkal a lakosoknak.
Válasz: Takarék u. lakók kérelme: az előterjesztés a mai ülés anyaga. Az akadálymentesítés
felmérése még nem történt meg.

Augusztus 26.

Jávorka János képviselő: A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésébe beépítette a tanuló gyermekek részére a beiskolázási segélyt. Ennek összege 10.000
Ft/tanuló. Az általános iskolás gyerekek részéről a szülőknek nincsen teendője, az
iskola hivatalosan átadja a tanulói névjegyzéket. A határozatok aláírásra kerülnek, és
ez alapján kerül kifizetésre a támogatás. A felsőbb fokú intézményekben tanulók részéről iskolalátogatási igazolás szükséges, azt juttassák be a szociális ügyintézőhöz.
Határidő október 31.
Válasz: kifizetések folyamatosak.
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szomorúan olvastam, a Magyar Közlönyben megjelent az új autó utak, autópályák listája, sajnos az M2-nek a további építése lekerült a
napirendről. Amire vártunk, hogy az óriási kamionforgalom elkerüli a várost, nem lesz
megvalósítva, erről ismételten lekerült Rétság.
A szociális tűzifa támogatást ismételten kiírják, szeptember 30-ig lehet pályázni.
Dávidtól kérdezném, hogy sikerült-e az RRT-től adatokat kapni?
Varga Dávid Géza képviselő: Sajnos továbbra sem sikerült.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.
Szociális Bizottság 2016. augusztus 23 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 38 db határozatot hozott:
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Megnevezés

Döntés szám

Biztosított támogatás
Ft

21 db
4 db
25 db

81.000 Ft
81.000 Ft

-

-

5 db

-

5 db

-

-

-

-

1 db

-

1 db

-

-

3 db
3 db
34 db

150.000 Ft
150.000 Ft
231.000 Ft

Települési támogatás megállapítása

-

-

támogatott kérelem
elutasított kérelem
Döntés összesen:
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj
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:

Néhai Bán Gyuláné, 2651 Rétság, Petőfi u. 20. sz. alatti lakos részére a Szociális Bizottság a
236/2016. (VIII.23.) számú határozatával 2016. július 30. napjával a szociális étkezésre való jogosultságot megszüntette.
Néhai Varga Gyula, 2651 Rétság, Kossuth u. 13. sz. alatti lakos részére a Szociális Bizottság a
237/2016. (VIII.23.) számú határozatával 2016. augusztus 9. napjával a szociális étkezésre való jogosultságot megszüntette.
A Szociális Bizottság megtárgyalta Pusztai Nikoletta Rétsági lakos által beadott szükséglakás igénylésével kapcsolatos beadványát.
A Szociális Bizottság 240/2016. (VIII.23.) számú határozatával, sajnálattal tájékoztatta a kérelmezőt,
hogy a kérelmében megfogalmazott szükséglakás biztosítására a Szociális Bizottságnak nincs jogköre
és lehetősége.
A Pénzügyi- és Szolgáltatási Csoportal történt előzetes egyeztetés alapján az Önkormányzat nem rendelkezik szükséglakással.
A Szociális Bizottság a 241/2016. (VIII.23.) számú határozatával 2016. évre vonatkozóan is lehetőséget biztosít a beiskolázási támogatás biztosításáról, valamit annak összegét személyenként 10.000.-Ftban állapította meg.

Rétság, 2016. augusztus 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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Határozati javaslatok

„A” változat
2016.( ………..) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
„B” változat
2016. ………..) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem
fogadja el.
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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
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. szeptember 23-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 két ülés közötti munkámról szóló beszámolómat ismételten témák szerint állítottam össze.
Településüzemeltetés terület
Általános, folyamatos feladatok:
A Városüzemeltetési csoport vezetőjével folyamatos a kapcsolattartásom. Megbeszéljük a feladatokat és a végrehajtásokat. Egyeztetjük a szükséges anyagbeszerzéseket.
Egyeztetjük a fűnyírásokat, ellenőrzöm a benzinfogyasztást.
Közvilágítások működését rendszeresen figyelem. Szükség esetén bejelentem a meghibásodásokat a szolgáltatónak.
Megszerveztem a városközpontban 2 db használaton kívüli ÉMÁSZ oszlop kivételét. A munkák
elvégzése során a rendőrséggel együtt biztosítottam a helyszínt. Az oszlopok helyén keletkezett
kátyúkat betömettem.
A Polgármesteri Hivatal oldalában lévő parkolóra felfesttettem a parkolóhelyeket.
A Képviselő-testület kérésére megszerveztem az optikai gerinchálózat építés előkészítésével
kapcsolatos megbeszélést. A megbeszélésen részt vettem.
Megszerveztem és a kivitelezési munkák lebonyolítását segítettem az iskola előtt lévő útfelület
javításánál.
A Kossuth utca javítási munkáinak elvégzésekor ideiglenes a buszmegálló áthelyezésre került a
vasútállomásra. A Volán kérésére azonban kátyúzásokat kell elvégezni. A munkák elvégzéséhez kértem a Közútkezelőt, hogy térítésmentesen biztosítson az önkormányzat részére martaszfaltot. Kérésemet teljesítették.
Részt vettem a Helyi Védelmi Bizottság ülésén, ahol aktuális kérdésekről volt szó.
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.
1 oldal a 2 oldalból

Tájékoztató a két ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
2016. 09. 23-i Kt. ülésre

Az ügyfelek továbbra is megkeresnek problémáikkal. Igyekszem nekik segíteni fogadónapomon
kívül is.
Pályázatokkal kapcsolatos tevékenységem
A barnamezős pályázat benyújtása az előző hónapban megtörtént. Most a hiánypótlásnak tettünk eleget. Folyamatos volt a kapcsolattartásom Sándor Ildikó asszonnyal, aki személyesen és
e-mailban is több alkalommal konzultált velem a hiányzó adatokról. A hiánypótlás benyújtásra
került. A döntésig ezzel a pályázattal kapcsolatban jelentősebb feladatunk nem lesz. Részt vettem a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság kezdeményezésére összehívott rendkívüli ülésen, ahol Sándor Ildikó asszonytól kaptunk aktuális információkat.

Egyéb egyeztetések
-

Segítem a Rétságon üresen álló nem önkormányzati ingatlanokba új vállalkozások betelepítését. Jelenleg az Uránusz kft. volt telephelyét nézte meg egy vállalkozó .

Protokolláris tevékenység
Részt vettem az Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén.
Részt vettem a „Konferencia a migráció ellen” rendezvényen, ahol egyszemélyben képviseltem
Nógrád megyét.
A Nőtincsen megrendezett gyermek kajakversenyen felkértek díjátadónak, a felkérésnek örömmel tettem eleget.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. szeptember 15..
Hegedűs Ferenc
polgármester
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