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  AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. január 25-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! 
 
Jelenleg hatályos, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. 
(XI.21.) önkormányzati rendelet hatályba lépése óta több alkalommal került módosításra. Jelenleg más-
más okok miatt kezdeményezzük a felülvizsgálatát: 
 
24.§ felülvizsgálata: 
 
24.§ (1) bekezdése tartalmazza az előterjesztések kötelező tartalmát.  Több alkalommal előfor-
dul, hogy képviselők elkészítik az előterjesztéseket, de a tartalma csak az alábbiakra terjednek 
ki: előterjesztés címe, maga a tényszerű bemutatás, felelős és határidő megjelölés.  Sok eset-
ben hiányzik az előterjesztést tárgyaló bizottság megnevezése, az ülés és szavazás formájának 
megjelölése, az előzmény, a jogszabályi háttér bemutatása és a jegyző törvényességi záradé-
ka, a szükséges mellékletek.  
 
Javaslom a 24. § kiegészítését a (2) ponttal: 
(2) Kivételes esetekben az (1) pontban felsorolt valamennyi feltételnek meg nem felelő előter-
jesztés is tárgyalható, amennyiben azt a tárgyban illetékes bizottság javasolja. 
  

32. § felülvizsgálata 

Az elmúlt években igényként hangzott el, hogy a határozatokat ismertetni kell. Az is megfogal-
mazásra került, hogy amennyiben az SZMSZ tartalmazni fogja az írásbeli ismertetés lehetősé-
gét, nem szükséges felolvasni a határozati javaslatokat.  Több esetben, főleg hosszú határozati 
javaslatok esetében a Képviselő-testület el is tekintett a felolvasástól. Jelen javaslat tartalmazza 
a határozati javaslat írásbeli ismertetésének lehetőségét is.  

(1) Az ülés elnöke a napirend tárgyalása során előterjesztett és a vitában elhangzott határo-
zati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító indítványokat kell 
szavazásra bocsátani az elhangzás sorrendjében. Amennyiben az eredeti előterjesztés-
ben szereplő határozati javaslathoz képest csak az eredeti határozati javaslatot kiegészítő 
módosító javaslat vagy javaslatok hangzottak el, akkor ezek elfogadása esetén a módosí-
tásokkal kiegészített, az eredeti előterjesztésben szereplő határozati javaslatot ismételten 
szavazásra kell bocsátani. Az eredeti határozati javaslatot teljesen megváltoztató határo-
zati javaslat elfogadása esetén viszont az eredeti határozati javaslatot nem lehet szava-
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zásra bocsátani. 

(2) A végszavazás előtt, az elfogadott módosító indítványokat is tartalmazó határozati javas-
lat szó szerinti szövegét ismertetni kell. A határozat szövegének ismertetése történhet: 

a) szószerinti felolvasással vagy 
b) a módosított határozati javaslat írásbeli kiosztásával és jegyzőkönyvhöz 

csatolásával. 
 
 
42.§ (2) bekezdésének felülvizsgálata: 
 

 ( 2) A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt: 

a) A két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri 
munkáról szóló tájékoztatóról szóló beszámoló, 

 
Egyetértés született arról, hogy a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdeké-
ben végzett polgármesteri munkáról szóló tájékoztatóról szóló előterjesztést a Képviselő-testület 
tudomásul veszi. A hivatkozott szakasz (2) bekezdés a) pontja törlésre kerülne a jövőben. 
 
61.§ felülvizsgálata, mely a társulásokban való részvételről szól: 
 
A 61.§ (1) pontja kiegészülne a c) bekezdéssel, mely a házi segítségnyújtást ellátó Nagyoroszi 
székhelyű társulást is tartalmazza, valamint kiegészülne a (3) bekezdés is a c) ponttal, mely 
tartalmazza a szolgáltatás megnevezését. 

61.§ 

(1) A Képviselő-testület jogi személyiséggel rendelkező társulásai: 

c) Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központ. 
 

(3)  Az 1/b pontban meghatározott társulás feladat- és hatásköre: 

c ) Az 1/c pontban meghatározott társulás feladat- és hatásköre a házi segítségnyúj-
tás. 

 

62.§ felülvizsgálata 
Az Mötv. 54. § -a rendelkezik a közmeghallgatásról: „A képviselő-testület évente legalább egy-
szer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhang-
zott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell 
adni.” 
 
Lakossági fórum összehívását egyéb jogszabályok kötelezővé teszik az adott témában (TAK, 
községalakítás, rendezési terv előkészítése stb.) Megfontolandó, hogy a törvényi előíráson felül 
kíván-e a Képviselő-testület más fórumot tartani. Az elmúlt évben gyakorlatilag mind a lakossági 
fórum, mind a közmeghallgatás érdektelenségbe fulladt. Az SZMSZ lehetővé teszi, hogy a napi-
rend érintettje a testületi ülésen elmondja véleményét. Amennyiben a Képviselő-testület úgy 
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dönt, hogy az Mötv. szerint biztosítja a konzultációs lehetőséget, a 62. § (2) bekezdése törölhe-
tő. 
 
1. számú melléklet felülvizsgálata: 

Képviselő-testületi hatáskörök átruházása 

Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök: 

A 7) pontból törlésre kerül a házi segítségnyújtás feladat, mivel azt átadtuk társulásnak.  

 
7) szociális étkezés és a házi segítségnyújtás engedélyezése, jogosultsági feltételek  
 
Jegyzőre átruházott hatáskörök 
 
Testületi döntés alapján kiegészülhet a 4) ponttal: 
4) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint 
kiadja az önkormányzati tulajdonú utak nem közlekedési célú igénybevétele esetén a közútke-
zelői hozzájárulást.  

Az eddigi gyakorlat az volt, hogy az önkormányzati kivett közutak besorolású ingatlanok eseté-
ben a jegyző adta ki a közútkezelői hozzájárulást. 2013. január 1- óta ez a hatáskör a Képvise-
lő-testület hatásköre.  
A testületi hatáskör előnye, a kollektív döntés. Hátránya: lassabban tudja a kérelmező megkap-
ni a hozzájárulást. Elgondolkodtató, miv történi akkor, ha az önkormányzat pályázathoz kell, 
hogy becsatolja a nyilatkozatot.  
 

2. számú melléklet felülvizsgálata 
 

II. 
Szociális Bizottság feladat- és hatásköre 

Szintén törlésre kerülne a házi segítségnyújtással kapcsolatos engedélyezés törlése, valamint 
kiegészülne a 4) ponttal, mivel eddig is az SZB véleményezte a közmunkaprogramokra jelent-
kezők névsorát. 

 1)   Ellátja a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket: 
g.) szociális étkezés és a házi segítségnyújtás engedélyezése, jogosultsági feltételek 

évenkénti felülvizsgálata, 
 

4) véleményezi a közmunkaprogramra jelentkezők névsorát. 
 

Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatáskörének felülvizsgálata 
 
Az Állami Számvevőszék kérésének megfelelően kiegészülne a 27. ponttal. A PVB hatáskörei 
között megjelenne a hatáskör. 

27) Képviseli az önkormányzatot a Rétság kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egés-
zségügyi Szolgáltató Kft. taggyűlésén. 
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A Polgármesteri Hivatal ügyrendjét tartalmazó 3. számú mellékletben jelölésre kerülne a 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportnál az 1 fő határozott időre engedélyezett álláshely. 

5.§ 
 

A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 

Munkakör megnevezése 
Engedélyezett 

létszám (fő) 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport  
- csoportvezető 1,0 
- adó ügyintéző 1,0 
- munkaügyi és pénzügyi ügyintéző 1,0 
- költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási  ügyintéző 3,0* 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport közszolgálati tisztviselők ösz-
szesen 6,0 

*1 fő létszám engedélyezve 2019. január 1-től 2019. december 31-ig 
 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2018. december 27. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Rendelet-tervezet:  

 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

………/2019. (……...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
  AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és ugyanezen törvény 143.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési 
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 

1.§ 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) rendelkezéseit, valamint az önkormányzat és szervei számára egyes jogszabályokban 
megállapított hatásköreit, szervezeti és működési szabályait az önkormányzat működési 
területén e rendelettel együtt kell alkalmazni. 

 
2.§ 

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rétság Város Önkormányzata 

(2) Az önkormányzat székhelye: Rétság, Rákóczi út 20. 
 

3.§ 

(1) Rétság Város Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű 
nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi 
közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. 

(2) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-
testületet illetik meg. 

(3) A Képviselő-testületet a polgármester képviseli. 
 

4.§ 

Az önkormányzat jelképei 

(1) Az önkormányzat címere: kerektalpú, osztott mezejű pajzs, kék mezőben elhelyezett 
ezüstszínű, háromkaréjú falevél. A pajzs talpán látható két egybefonódó zöld dombív a 
Cserhát és a Börzsöny találkozásában fekvő helység földrajzi helyére utal. 

(2) Az önkormányzat zászlója: ezüst alapszínű, 90 x 180 cm-es álló téglalap, az alsó szélén 
ezüst rojtokkal. A zászló felső szélétől 53 cm-re középen helyezkedik el az 50 cm 
szélességű városi címer, felette fekete kontúrbetűkkel Rétság felirat. 
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(3) Az önkormányzati jelképek használatának módját külön rendelet állapítja meg, 
 
5.§ 

(1)  Az önkormányzat hivatalos lapja a HANGADÓ, mely havonta jelenik meg. Indokolt 
esetben összevont lapszám, illetve különszám is készülhet. 

(2)  Az önkormányzat hivatalos internetes honlapja: www.retsag.hu 

II.FEJEZET 

A képviselő-testület feladat- és hatásköre 
6.§ 

(1) Rétság Város Önkormányzata ellátja az Mötv-ben és az ágazati törvényekben 
megfogalmazott feladatokat. Saját hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját. 

(2) Az önkormányzat a törvényi kötelezettségeinek teljesítésén túl — a mindenkori pénzügyi 
lehetőségeinek figyelembevételével — önként is vállalhat közfeladat ellátását. 

(3) Az önként vállalt feladatok ellátásának mértékéről az éves költségvetés elfogadásakor a 
fedezet biztosításával egyidejűleg dönt. 

7.§ 

(1)  A Képviselő-testület a polgármesterre, a bizottságokra és a jegyzőre átruházott 
hatásköreit a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(2)  A Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, döntését 
felülvizsgálhatja, a hatáskört visszavonhatja, illetőleg a hatáskör gyakorlóját 
beszámoltathatja. 

(3)  A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatók át az Mötv. 42.§-ban felsoroltak. 

III.FEJEZET 

A települési képviselő 

8.§ 

(1)  A települési képviselő az önkormányzati feladat- és hatáskörök megvalósításáért, 
illetőleg a település egészéért vállalt felelősséggel vesz részt választói érdekeinek 
képviseletében. 

(2)  A települési képviselők név- és címjegyzékét az 1. számú függelék tartalmazza. 

9. § 

(1) A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. 

(2) A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen 
esküt tesz. 
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(3) A települési képviselő jogai: 

a)  részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk 
megszervezésében és ellenőrzésében; 

b) a Képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, jegyzőtől, a 
bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az 
ülésen, vagy legkésőbb harminc napon belül írásban érdemi választ kell adni; 

c) kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a 
polgármesternek, a helyi nemzetiségi önkormányzatnak és a jegyzőnek  - a 
Képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 

d) igényt tarthat az írásban benyújtott hozzászólásának jegyzőkönyvhöz csatolására; 

e) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület bizottságainak ülésén; 

f) javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy 
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és 
tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni; 

g) megbízás alapján képviselheti a Képviselő-testületet; 

h) közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak 
harminc napon belül érdemi választ kell adnia; 

i) igényelheti a polgármestertől a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, 
ügyviteli közreműködést, valamint megbeszéléshez, tanácskozáshoz szükséges 
helyiség biztosítását; 

j) a képviselői megbízatás ellátásával összefüggő tiszteletdíjra és költségtérítésre 
jogosult, melynek mértékét külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 

(4) A települési képviselő köteles: 

a) a Képviselő-testület munkájában, a testületi döntések előkészítésében és legalább 
egy állandó bizottságban tagként részt venni; 

b) a testületi üléseken munkára képes állapotban megjelenni; 

c) írásban vagy szóban a polgármesternél vagy a bizottság elnökénél előzetesen 
bejelenteni, ha a testületi vagy bizottsági ülésen nem tud megjelenni, illetőleg egyéb 
megbízatásának teljesítése akadályba ütközik; 

d)  a képviselői tevékenység során tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot a 
vonatkozó rendelkezések szerint megőrizni; 

e) bejelenteni — döntéshozatal előtt — személyes érintettségét; 

f) megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon 
belül vagyonnyilatkozatot tenni, melyhez csatolni kell a vele közös háztartásban élő 
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát;  

g) folyamatos köztartozás-mentességét megőrizni.  
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(5) a)  A képviselő a b) pontban foglalt kivétellel naptári évenként egy testületi ülésről és két 

bizottsági ülésről a tiszteletdíj csökkentése nélkül hiányozhat. 
b) Nem minősül hiányzásnak a távollét, ha a bizottság vagy a testület ülését a 

meghatározott naptól eltérő napra 2 napon belül hívják össze, feltéve, ha a 
távolmaradó képviselő a napirendekkel kapcsolatos véleményét írásban kifejti. 

c)  A Képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját 
a testületi ülésről illetve bizottsági ülésről való hiányzás esetén 25 %-kal csökkenti. 
Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentést újra meg kell állapítani. 

d) A tiszteletdíj levonása szempontjából nem minősül távollétnek, ha a képviselő a 
Képviselő-testülettől, a polgármestertől, vagy a bizottságtól kapott megbízás 
teljesítése miatt nem tud részt venni a testületi vagy bizottsági ülésen 

e)  A testületi és bizottsági ülésen való részvételt az ott készült jelenléti ív alapján kell 
folyamatosan nyilvántartani. 

IV.FEJEZET 

A Képviselő-testület működése 

10.§ 

A Képviselő-testület az önkormányzati feladatait a polgármester, a bizottságai, a jegyző, a 
polgármesteri hivatal, továbbá a települési képviselők közreműködésével látja el. 

   11.§ 

A Képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7 fő. 

12.§ 
 

(1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján dolgozik. A munkaterv tervezetét a 
polgármester készíti elő, és a tárgyévet megelőző év december havi ülésén terjeszti a 
képviselő-testület elé. 

(2) A képviselő-testület szükség szerint, illetve saját munkaterve alapján évente legalább 6 
ülést tart. 

(3) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester 
hívja össze. 

(4) A polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület 
ülését a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke hívja össze. 

(5) A Képviselő-testület ülését össze kell hívni két települési képviselő vagy a Képviselő-
testület bizottságának, valamint a Kormányhivatal vezetőjének írásbeli indítványára. Az 
indítványnak tartalmaznia kell az ülés összehívásának indokait, a napirendi javaslatot, 
az előterjesztő személyét, az előterjesztés törvényességi észrevétellel ellátott döntési 
javaslatát. 
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(6) A polgármester a (5) bekezdésben szereplő indítvány benyújtásától számított 15 napon 
belül köteles az ülést összehívni. 

A Képviselő-testület munkaterve 

13.§ 

(1) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni: 
a) valamennyi képviselőtől; 
b) önkormányzati intézmények vezetőitől; 
c) a nemzetiségi önkormányzatok vezetőitől. 

 
(2) A munkaterv tervezetbe fel nem vett napirendi javaslatokról a Képviselő-testületet 

tájékoztatni kell. 
 

(3) A munkaterv tartalmazza: 
a) a testületi ülések időpontjait, napirendjeit; 
b) a napirendi pontok előterjesztőit; 
c) a napirendek előkészítésében közreműködő bizottságok megnevezését; 
d) az egyes napirendek tárgyalásához meghívandókat; 
e) egyéb esetleges szervezési feladatokat. 

 
(4)  A munkatervet év közben szükség szerint az ütemezhető napirendekkel ki kell egészíteni. 

 
(5) A munkatervet igény szerint, de legalább az augusztusi ülésen felül kell vizsgálni.  

A Képviselő-testület nyilvános és zárt ülése, határozatképessége 

14.§ 

A Képviselő-testület ülése nyilvános, melynek teljes időtartamáról hang- film- és videofelvétel 
készíthető. 

 

   15. § 

(1) A Képviselő-testület zárt ülést tart, illetve tarthat az Mötv. 46.§ (2) bekezdésben 
megfogalmazott esetekben.  

(2) Zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, a jegyzőkönyvvezető, továbbá meghívása 
esetén a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, az érintett és a felkért szakértő vesz részt. A 
nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy 
napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. 

 
     16.§ 

(1) A Képviselő-testület ülése határozatképes, ha a testület tagjai közül 4 fő jelen van. 

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés 
határozatképtelen. A határozatképtelen képviselő-testületi ülést 8 napon belül ugyanazon 
napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni. 



6 
 

A Képviselő-testület összehívásának rendje  

17.§ 

(1) A Képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, a 
napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. A 
meghívó mellé csatolni kell az írásbeli előterjesztéseket is. 

(2) A testületi ülésre szóló meghívót és az előterjesztéseket a Képviselő-testület ülésének 
napját megelőzően 6 nappal előbb ki kell kézbesíteni, és az önkormányzat hivatalos 
honlapján közzé kell tenni. Azoknak a képviselőknek és bizottsági tagoknak, akik ezt 
kérik, elektronikus formában is meg kell küldeni az előterjesztéseket. 

(3) A Képviselő-testület azonnali döntését igénylő ügyekben a rendkívüli ülés egyéb módon, 
bármely időpontban is összehívható. 

 
(4) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: 

a) a jegyzőt; 
b)  a bizottságok  nem képviselő tagjait, és állandó külsős szakértőit; 
c)  a cigány és a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökét; 

            d)  az egyéni választókerület országgyűlési képviselőjét; 
            e)  a napirendek előterjesztőit; 
            f)   a Város Díszpolgára cím birtokosait; 
            g) a polgármester, illetve az adott napirendet tárgyaló bizottság elnökének  
                javaslata alapján azt a személyt, akinek a jelenléte a napirend                 
,              megtárgyalásához szükséges. 

 
(5) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívóval együtt azokat az 

előterjesztéseket is meg kell küldeni, amelyhez a meghívás kapcsolódik. A bizottságok 
nem képviselő tagjainak valamennyi előterjesztést meg kell küldeni. A bizottságok állandó 
külsős szakértőinek valamennyi előterjesztést meg kell küldeni, kivéve a zárt ülések 
anyagait. 

 
(6) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni:  

a) az önkormányzati intézmények vezetőit; 
b) akiket a polgármester és a bizottságok elnökei indokoltnak tartanak.  
c) a Polgármesteri Hivatal csoportvezetőit 

 
(7) A Képviselő-testület üléséről a nyilvánosságot értesíteni kell: 

a) a meghívónak a hirdetőtáblákon történő kifüggesztésével; 
b) a Hangadó című újságban történő közléssel; 
c) az önkormányzat hivatalos internetes honlapján történő közléssel.  

A Képviselő-testület ülésének vezetése 

18.§ 

(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester 
vezeti. 

(2) A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a Képviselő-
testület ülését a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke vezeti. 

(3) Az ülésvezető akadályoztatásának minősül az is, ha személyére vonatkozóan kizárási 
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ok merül fel. 

19.§ 

Az ülésvezető feladatai és jogosítványa 

 
Az ülésvezető: 
 

a) megállapítja és figyelemmel kíséri a határozatképességet, megnyitja és a jóváhagyott 
napirendek megtárgyalása után berekeszti az ülést, az ülés közben, bármelyik lezárt 
napirend után, maximum 10 perces szünetet rendelhet el; 

b) előterjeszti a napirendi javaslatot; 

c) vezeti az ülést, napirendi pontonként megnyitja a vitát; 

d) jelentkezési sorrendben megadja a szót a soron következő hozzászólónak; 

e) a napirendi pontok tárgyalásakor, amennyiben ő az előterjesztő, a feltett kérdésekre 
megadja a választ, egyébként kizárólag a szó megadására jogosult a soron következő 
hozzászóló részére, kivéve természetesen a minden képviselőt megillető időtartamú, 
egyszeri hozzászólás lehetőségét, mellyel a vita lezárásáig élhet, figyelmeztetheti 
továbbá a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgytól; 

f) szavazást igénylő esetekben, amennyiben a Képviselő-testület az adott napirend vitáját 
szavazással lezárta, a vita lezárása után szavaztat és megállapítja a szavazás 
eredményét; 

g) biztosítja az ülés zavartalanságát és rendjét, rendreutasíthatja azt, aki az ülésen 
méltatlan magatartást tanúsít, ismételt rendzavarás esetén - figyelmeztetés után - a 
terem elhagyására kötelezheti a rendbontót; 
 

h) a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor javaslatot tehet az ülés 
felfüggesztésére vagy berekesztésére, a javaslatról a Képviselő-testület egyszerű 
szótöbbséggel dönt; 
 

i) a hatályos SZMSZ rendelkezéseit betartja és betartatja; 
 

j) napirendek után, közérdekű ügyben kezdeményezheti a szó megadását a jelenlevő 
állampolgároknak, maximum 5 perces időtartamban, erről a Képviselő-testület vita 
nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
 

 
 
 

Napirend előtti felszólalás 

20.§ 

A Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel, a képviselők számára napirend előtti 
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felszólalást engedélyezhet. A napirend előtti felszólalási szándékot a téma megjelölésével az 
ülés meghívóban szereplő kezdési időpontja előtt legalább 10 perccel be kell jelenteni az 
ülésvezetőnek. 

 

Napirend megállapítása 

21.§ 

(1) Az ülés napirendjére az ülésvezető tesz javaslatot, melynek elfogadásáról a Képviselő-
testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(2) Az ülésvezető köteles napirendi javaslatként a testület elé terjeszteni az SZMSZ 
előírásainak megfelelően benyújtott előterjesztéseket, továbbá a megelőző ülés után 
érkezett törvényességi észrevételt. 

(3) Meghívón nem szereplő napirend felvételéről, illetőleg meghívón, munkatervben szereplő 
napirend levételéről, a napirendek elfogadása előtt, a Képviselő-testület egyszerű 
szótöbbséggel, vita nélkül dönt. 

(4) A napirend felvételére vonatkozó javaslat előterjesztésekor jelezni kell, hogy azt a 
bizottságok tárgyalták-e, illetőleg írásbeli vagy szóbeli előterjesztésre vonatkozik. 

(5)  A (3) bekezdés szerinti javaslat legfeljebb 2 perces indoklással terjeszthető elő. 

(6) Előterjesztés az előterjesztő távolléte esetén csak a Képviselő-testület egyszerű 
szótöbbséggel hozott döntésével tűzhető napirendre. 

 

22.§ 

(1) A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét általában az alábbiak szerint kell 
meghatározni: 

a) rendeletek 
b) beszámolók 
c) tájékoztatók 
d) felvilágosítás kérések 
e) közérdekű bejelentések, valamint egyéb, döntést nem igénylő felvetések, javaslatok. 

(2) A napirendek (1) bekezdés szerinti sorrendjétől a Képviselő-testület indokolt esetben 
eltérhet. 

(3) A Képviselő-testület ülésének állandó napirendjét képezi a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról szóló írásbeli 
tájékoztató, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló. 

(4) A képviselők a (3) bekezdés szerinti tájékoztatót és beszámolót érintő kérdést intézhetnek 
a polgármesterhez, amire az ülésen tárgyszerű választ kell adni. A képviselőknek 
témánként egy alkalommal, maximum 3 perc, több téma esetén maximum 6 perc 
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hozzászólási lehetőséget kell biztosítani véleményük kifejtésére. 

 

Előterjesztések 

23.§ 

(1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái: 
a) munkatervi napirendi pont és egyéb döntést igénylő ügy tárgyalásából következő, 

döntést igénylő javaslatok, amelyek önkormányzati rendelet megalkotására, valamint 
határozat meghozatalára irányulnak; 

b) tájékoztatók, amelyek információt adnak a testület részére és tudomásulvételt 
igényelnek. 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti előterjesztés kezdeményezésére jogosult: 
a) polgármester, alpolgármester; 
b) témakör szerint illetékes bizottság; 
c) bármelyik települési képviselő; 
d) jegyző; 
e) nemzetiségi önkormányzatok elnökei; 
f) témakör szerinti illetékes intézmény vezetője; 
g) a Polgármesteri Hivatal témakör szerint illetékes csoportvezetője. 

 
(3)  A testületi döntést igénylő előterjesztések csak az adott témában érintett bizottság(ok) 

véleményének és a jegyző törvényességi észrevételének ismeretében tűzhetők napirendre. 
 
(4)  Előterjesztés a Képviselő-testület elé írásban nyújtható be.  

 
(5) Szóbeli előterjesztés kivételesen, a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott 

döntése alapján tárgyalható. Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni a testületi ülés napján 
kiosztott írásos előterjesztést is. Ebben az esetben is érvényes a (3) bekezdésben 
megfogalmazott előírás.  

 
(6) A szóbeli előterjesztés alapján hozandó döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére az 

ülésvezető tanácskozási szünetet rendelhet el. 
 

24.§ 

(1) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell: 

a) az előterjesztés készítőjének és a napirend előterjesztőjének nevét, beosztását; 

b) az előterjesztést tárgyaló bizottság megnevezését, valamint az ülés és a szavazás 
formájának megjelölését; 

c) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását, a vonatkozó jogszabályi 
hivatkozásokat; 

d) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok 
végrehajtását; 
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e) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját; 

f) az alternatívák indokait; 

g) a határozati javaslatot; 

h) rendeletalkotás esetén a rendelettervezetet, indoklást és hatásvizsgálatot, valamint a 
társadalmi véleményezést követően a véleményekről szóló összesítést,  továbbá 
módosító rendelet esetében a új, egységes szerkezetű rendelettervezetet; 

i) a határozat végrehajtásáért felelős személy és a határidő megjelölését; 

j) a jegyző nyilatkozatát az előterjesztés törvényességéről; 

k) az érdemi döntéshez szükséges mellékleteket, illetve a megkötendő szerződések 
tervezetét, és a pályázati kiírások szövegét. 

 
(2) Kivételes esetekben az (1) pontban felsorolt valamennyi feltételnek meg nem felelő 
előterjesztés is tárgyalható, amennyiben azt a tárgyban illetékes bizottság javasolja. 

 
 

Napirendek tárgyalása 
 

25.§ 
 

(1) A napirendi pont tárgyalása előtt az előterjesztő maximum 2 perces szóbeli kiegészítést 
tehet. 

(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új  

információkat kell tartalmaznia. 

   26.§ 
 

(1) A napirend tárgyalása során először a tárgy szerint illetékes bizottság véleményét, a 
kisebbségi véleménnyel együtt kell ismertetni. 

 
(2) A bizottsági vélemény ismertetése utána a települési képviselők és a tanácskozási joggal 

meghívottak az előterjesztőhöz kérdést intézhetnek a jelentkezés sorrendjében. A feltett 
kérdésekre az előterjesztő, vagy az általa felkért szakértő adja meg a választ. 

(3) A bizottsági vélemény ismertetése és a kérdésekre adott válaszok utáni vitában a 
képviselőknek, a tanácskozási joggal megjelenteknek és a napirend előterjesztőjének kell 
megadni a szót a jelentkezés sorrendjében. 

(4) Az előterjesztő a javaslatát, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita 
lezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor visszavonhatja. 

(5) Napirendenként ugyanazon hozzászóló hozzászólásának időtartama nem haladhatja 
meg a 6 percet. Indokolt esetben a Képviselő-testület a hozzászólások időtartamának 
korlátozását az ülésvezetőnek vagy bármely tagjának a javaslatára, vita nélkül, egyszerű 
szótöbbséggel feloldhatja. 

(6) Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban másodszor is 
hozzászólásra jelentkezik, az ülésvezető a második hozzászólás időtartamát 2 percre 
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korlátozhatja. 

(7) Bármely napirendi pont vitájának lezárására az ülésvezető vagy bármelyik képviselő 
javaslatot tehet. Az elhangzott javaslatot az ülésvezető köteles azonnal szavazásra 
bocsátani. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(8) A Képviselő-testület esetenként és vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt arról, hogy 
az ülésen megjelent polgároknak ad-e hozzászólási lehetőséget. 

 

27.§ 

Napirendi pont vitájának lezárása után további hozzászólás az adott napirendhez nem 
lehetséges, kivéve a napirend előterjesztőjét, aki viszont kizárólag csak a vita során elhangzott 
módosító javaslatokkal kapcsolatban ismertetheti álláspontját. 

 
 

Döntéshozatal 
 

28.§ 

(1) A Képviselő-testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel vagy minősített 
többséggel hozza. 

(2) Minősített többség, azaz a megválasztott települési képviselők több mint a felének, 4 főnek 
az egybehangzó szavazata szükséges az Mötv.-ben meghatározottakon túl az 
alábbiakban való döntéshez: 

a) helyi népszavazás kiírása; 

b) díszpolgári cím, Pro Urbe emlékérem, A Város Szolgálatáért, Vállalkozók a 
Városért, és Az Év Rétsági Tanulója elismerések adományozása; 

c) gazdasági program és a költségvetés elfogadása, vagy az azokat érintő módosítás; 

d) önkormányzati tulajdonnal való rendelkezés; 

e) hitelfelvétel; 

f) közterület elnevezése, emlékmű állítás; 

g) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 

h) hatáskör gyakorlásának átruházása és visszavonása; 

i) a Képviselő-testület feloszlatásának kimondása; 

j) kereset benyújtása a polgármester ellen az Mötv.-ben meghatározott esetekben. 

 

 

 

Kizárás a döntéshozatalból 

29.§ 

(1) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját 
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(egyenes ágbeli rokon és ennek házastársa, testvér, házastárs, élettárs) az ügy 
személyesen érinti. 

(2) A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. 

(3) A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési 
képviselő javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

(4) A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell 
tekinteni. 

 

A szavazás rendje és módja 

30.§ 

A Képviselő-testület a vita lezárása után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz. 

 
 

31.§ 

A szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet. 

  32. § 

(1) Az ülés elnöke a napirend tárgyalása során előterjesztett és a vitában elhangzott 
határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító indítványokat 
kell szavazásra bocsátani az elhangzás sorrendjében. Amennyiben az eredeti 
előterjesztésben szereplő határozati javaslathoz képest csak az eredeti határozati 
javaslatot kiegészítő módosító javaslat vagy javaslatok hangzottak el, akkor ezek 
elfogadása esetén a módosításokkal kiegészített, az eredeti előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot ismételten szavazásra kell bocsátani. Az eredeti határozati javaslatot 
teljesen megváltoztató határozati javaslat elfogadása esetén viszont az eredeti határozati 
javaslatot nem lehet szavazásra bocsátani. 

(2) A végszavazás előtt, az elfogadott módosító indítványokat is tartalmazó határozati 
javaslat szó szerinti szövegét ismertetni kell. A határozat szövegének ismertetése 
történhet: 

a) szószerinti felolvasással vagy 
b) a módosított határozati javaslat írásbeli kiosztásával és jegyzőkönyvhöz 

csatolásával. 
 

 

33.§ 

(1) A Képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. 
(2) A képviselők igenlő vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetőleg 
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tartózkodásukat fejezik ki. A jelenlévő — döntésből ki nem zárt — települési képviselő a 
szavazásban köteles részt venni. 

 
  34.§ 
 

(1) A nyílt szavazás számszerűsített eredményét az ülésvezető állapítja meg, hangosan 
kimondva az igen és a nem szavazatok, valamint a tartózkodók számát. 

(2) A javaslat elfogadásához — minősített többséget igénylő döntés kivételével — a jelenlévő 
települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. Ennek hiányában a 
Képviselő-testület a javaslatot elutasította. 

(3) Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő (a jelenlevő képviselők fele igennel, 
a fele pedig nemmel szavazott), az ülésvezető vagy bármelyik települési képviselő 
javaslatára az adott napirend vitáját tovább lehet folytatni, vagy a témát a következő 
képviselő-testületi ülés napirendjére lehet tűzni. 

(4) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely települési képviselő kérésére a 
szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni. Ennek elrendeléséről a Képviselő-testület 
vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
 

35.§ 
 

(1)  A Képviselő-testület két települési képviselő kezdeményezésére, egyszerű 
szótöbbséggel, név szerinti szavazást rendelhet el. 

(2)  A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt 
személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a 
névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti, 
melyet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

 
36.§ 

(1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat a Mötv 46.§ (2) bekezdésében 
meghatározott ügyekben. 

(2) A titkos szavazásról a polgármester vagy bármely települési képviselő indítványára, a 
testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(3) A titkos szavazás lebonyolítását mindig 3 tagú Szavazatszámláló Bizottság végzi. Ez a 
bizottság vagy a Képviselő-testület alakuló ülésén a Képviselő-testület mandátumának 
idejére megválasztott 3 tagú Szavazatszámláló Bizottság, vagy ha ők nincsenek jelen 
teljes létszámban az ülésen, akkor az ülésen kell a bizottságot 3 főre kiegészíteni. 

(4) A titkos szavazás szavazólapon történik. A szavazólapnak tartalmaznia kell az 
eldöntendő kérdést és az arra adható „igen", vagy „nem" válaszlehetőségek jelölésére 
szolgáló kört vagy négyzetet. 

(5) A többes jelöléssel járó személyi ügyekben tartandó titkos szavazás esetén a 
szavazólapon egymás alatt, ABC sorrendben kell feltüntetni a jelöltek nevét és mellette 
az adható válaszlehetőséget. 
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(6) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a szavazás helyét, 
napját, kezdetét és végét, a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak nevét, jelöltenként a 
szavazás eredményét és a szavazás során felmerült egyéb körülményeket. 

(7) Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a 34.§ (3) bekezdés előírásait kell 
alkalmazni. 

 

 

A Képviselő-testület döntései 

37.§ 

(1) A Képviselő-testület: 
a) rendeletet alkot; 

       b)  határozatot hoz.  

38.§ 

(1) Rendeletalkotást a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a bizottságok elnökei, a 
települési képviselő és a nemzetiségi önkormányzat testülete írásban kezdeményezheti. 

(2) Amennyiben a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtják be, azt a 
polgármester köteles a soron következő testületi ülés napirendi javaslatába felvenni. 

(3) Amennyiben a szabályozandó kérdés tárgya lehetővé teszi, az ülésvezető indítványozhatja, 
hogy a testület előbb foglaljon állást a rendeletalkotás szükségességéről, főbb elveiről, az 
előkészítés menetéről és felelőséről. 

(4) A Képviselő-testület meghatározhatja a rendelet-tervezet lakossági fórumon történő 
ismertetését, valamint annak kétfordulós tárgyalását is. 
 

(5) Rendeletalkotás esetében a Képviselő-testület a beterjesztett javaslat felett általános és 
részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó polgármesteri vagy bizottsági indítványról a 
testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül határoz. 

(6) A rendelet-tervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik a tárgy szerint 
illetékes bizottságok közreműködésével. 

 
Rendeletek társadalmi véleményezése 

 
39.§ 

(1) Társadalmi véleményezésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és 
indokolását (a továbbiakban tervezet), valamint a rendelettervezet koncepcióját. 

(2) Nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani a költségvetésről és annak módosításáról, 
a helyi adóról és annak módosításáról, a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati 
rendeletek tervezeteit. Nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatának tervezetét, továbbá azt a tervezetet, melynek 
sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a véleményezésre bocsátással 
az önkormányzatot súlyos anyagi hátrány érné. 
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(3) Nem bocsátható társadalmi véleményezésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés 
Rétság Város Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, 
környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. 

(4) A társadalmi véleményezés az önkormányzat által erre a célra kialakított 
velemeny@retsag.hu e-mail címen keresztül (továbbiakban:általános véleményezés), 
postai úton, vagy szükség esetén lakossági fórum keretében történik. A lakossági fórum 
keretében történő véleményeztetésről a Képviselő-testület dönt. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat a 
társadalmi véleményeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről, koncepcióról. A 
névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet. 

(6) A tervezetet a város hivatalos internetes honlapján az önkormányzat címszó alatt, erre a 
célra kialakított felületen úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a 
tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a beérkezett 
vélemények, javaslatok mérlegelésére. A véleményezésre minimum 15 napot kelt 
biztosítani úgy, hogy a véleményezés határideje nem akadályozhatja a képviselő-testületi 
ülések előkészítését. 

(7) Az általános véleményezésre történő megjelentetésre a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, valamint a város hivatalos internetes honlapján fel kell hívni a lakosság 
figyelmét. 

(8) A jogszabály előkészítéséért felelős jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról 
összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási 
kötelezettség. 

(9) Az elkészített összefoglalót az önkormányzati rendelettervezettel együtt kell a Képviselő—
testület elé terjeszteni, és ezzel egy időpontban kell közzétenni. A közzétett tervezeteket a 
közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani. 

 

40.§ 

A Képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testületének .../20....(hó, nap)(kihirdetés dátuma) önkormányzati rendelete, a rendelet 
tárgyának feltüntetésével. 

41.§ 

(1) A Képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet ki kell hirdetni. 

(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a szabályszerűen megalkotott és aláírt rendeletnek 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin való elhelyezésével történik (egy példányt a 
Polgármesteri Hivatal épületén kívüli hirdetőtáblán kell elhelyezni). 

(3) A rendelet kihirdetésének időpontja a közszemlére tétel napja, azaz a rendeletnek a 
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Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésének a napja. 

(4) Az önkormányzati rendeleteket a város hivatalos internetes honlapján, PDF formátumban, 
legkésőbb a kihirdetés napját követő napon el kell helyezni. A módosított rendeletek 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét legkésőbb a módosítást követő 8 napon belül kell 
elhelyezni a város hivatalos internetes honlapján. 

(5) A hirdetőtáblákon el nem helyezhető, nagy terjedelmű rendeletek esetében a rendelet 
első oldalait kell kifüggeszteni, utalva arra, hogy a rendelet teljes szövege a Polgármesteri 
Hivatalban, illetőleg a város hivatalos internetes honlapján megtekinthető. 

(6) A HANGADÓ-ban a rendelet kivonatosan is megjelentethető. 

(7) A Képviselő-testület normatív határozatait az ülésről készült jegyzőkönyv hivatalos 
honlapon való közlésével kell nyilvánosságra hozni. 

(8) A megalkotott rendelet kihirdetéséről, nyilvántartásáról, valamint a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalnak történő haladéktalan megküldéséről a jegyző gondoskodik. 

42.§ 

(1) A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti 
megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését. 

(2) A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt: 
a. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról; 
b. a napirend meghatározásáról; 
c. ügyrendi kérdésekről; 
d. képviselői felvilágosítás-kérésre adott válasz elfogadásáról. 

(3) A határozatok jelölése évente 1-el kezdődő sorszám/évszám után „Képviselő-testületi 
határozat". 

(4) A számozott határozatokat jegyzőkönyvi kivonati formában az érintetteknek meg kell 
küldeni. 

(5) A határozatok nyilvántartása és közlése a jegyző feladata.  

 

 

A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve  

43.§ 

(1) A Képviselő-testület üléséről, az erről készült hangfelvétel alapján nem szó szerinti 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 
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(2) A Képviselő-testület nyilvános üléséről készített hangfelvételt 1 évig a Polgármesteri 
Hivatalban meg kell őrizni, ezt követően CD-re átírva át kell adni megőrzésre a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár helytörténeti gyűjteménye részére. 

(3) A Képviselő-testület esetenként külön döntéssel is meghatározhatja, hogy egyes 
napirendek hanganyagát az (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, mely időpontig kell 
megőrizni. 

44.§ 

(1) A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve a Mötv. 52.§ (1) bekezdésében előírtakon felül 
tartalmazza: 

a) a testületi ülés fontosabb eseményeit; 

b) a jegyzőkönyvvezető nevét. 

Bármely települési képviselő kérheti, hogy hozzászólása vagy annak egy része, szó szerint 
kerüljön a jegyzőkönyvbe. 

(2) A jegyzőkönyv mellékletei: 

a) meghívó; 

b) jelenléti ív; 

c) a megtárgyalt írásos előterjesztések; 

d) az írásban benyújtott hozzászólások; 

e) egyéb írásos indítványok és a költségvetési rendelet táblázatai. 

(3) A jegyzőkönyvet az ülésvezető, a jegyző és az ülésen jelenlévő képviselők közül 
megválasztott 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 

(4) A jegyzőkönyv eredeti példányát, mellékleteivel együtt, a Polgármesteri Hivatal kezeli, 
évente bekötteti és elhelyezi az irattárban. 

(5) A jegyzőkönyv másolati példányát mellékleteivel együtt 15 napon belül meg kell küldeni 
törvényességi ellenőrzés végett a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak. 

(6) A nyilvános testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a mellékletekkel együtt 15 napon belül a 
város hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni. 

(7) A nyilvános testületi ülésről készült jegyzőkönyvet és mellékleteit az állampolgárok a 
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben, megtekinthetik, azokról az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
foglaltak szerint másolatot kérhetnek. 

(8) A zárt ülésről készített jegyzőkönyvbe, valamint az ülés írásos és hanganyagába a 15.§ (2) 
bekezdésben felsoroltak tekinthetnek, illetve hallgathatnak bele. A zárt ülés jegyzőkönyvét 
és írásos anyagait az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni és megőrizni. 

(9) A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntést 15 napon belül a város hivatalos internetes 
honlapján közzé kell tenni. 

 

Felvilágosítás kérés szabályai 

45.§ 

(1) A települési képviselők a testületi ülésen a polgármestertől, alpolgármestertől, a 
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bizottságok elnökeitől valamint a jegyzőtől, önkormányzati feladatkörükbe tartozó témában, 
felvilágosítást kérhetnek. 

(2) Felvilágosítás kérésnek az a kérdés, illetve probléma felvetése tekinthető, amely szoros 
kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetőleg valamely irányítása 
alatt álló szervezet tevékenységi körével. 

(3) A felvilágosítás kérést az érintettnél, lehetőség szerint az ülés előtt legalább 3 nappal, és 
lehetőleg írásban kell benyújtani. 

(4) Amennyiben a felvilágosítás kérést a (3) bekezdésben előírt határidőn túl nyújtják be, vagy 
az a testületi ülésen szóban hangzik el, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az 
ülésen érdemi választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező 
esetben a felvilágosítást kérő képviselőnek az ülést követő 30 napon belül írásban kell 
válaszolni. A válasz elfogadásáról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt. 

(5) Az ülésen a felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást 
kérő képviselő nyilatkozik, és ha azt nem fogadja el, arról a Képviselő-testület vita nélkül 
dönt. Amennyiben a Képviselő-testület a választ elutasítja, elrendeli a felvilágosítás kérés 
tárgyának bizottsági kivizsgálását, melyen a felvilágosítást kérő képviselő is részt vehet. 

V.FEJEZET 

Bizottságok 

46.§ 

(1) A Képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési 
feladatokat ellátó — a Képviselő-testület által önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel is 
felruházható — egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek. 

(2) A Képviselő-testület a fontosabb önkormányzati feladatok ellátására a következő állandó 
bizottságokat hozza létre: 

a) 7 fős Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
b) 5 fős Szociális Bizottság. 

47.§ 

(1)  A bizottságok tagjainak számát és személyi összetételét a Képviselő-testület a bizottsági 
munka hatékonyságának szempontjai alapján határozza meg. 

(2) A Képviselő-testület a bizottságok elnökéről, létszámáról, személyi összetételéről, 
feladatköréről a polgármester előterjesztésére a megalakulásakor vagy az azt követő ülésen 
dönt. Az előterjesztéshez bármelyik képviselő módosító javaslatot tehet. A módosító 
javaslatokat a polgármester köteles szavazásra bocsátani, a jelen rendelet 32.§ (1) bekezdése 
szerinti módon.  

(3) A Képviselő-testület a bizottságok létszámát, személyi összetételét és feladatkörét szükség 
esetén a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja. Az előterjesztéshez 
joga van bármelyik képviselőnek módosító javaslatot tenni. A módosító javaslatokat a 
polgármester ebben az esetben is köteles szavazásra bocsátani a jelen rendelet 32.§ (1) 
bekezdése szerinti módon. 

(4) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló  
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nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban 
meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az 
írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, 
továbbá érvényességéhez nem szükséges a Képviselő-testület elfogadó nyilatkozata. A 
polgármester a megbízatás megszűnését követő munkaterv szerinti vagy soronkívüli 
testületi ülésen köteles a Képviselő-testületnek az új bizottsági elnök vagy tag 
megválasztásával kapcsolatos előterjesztést megtenni. 

(5) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak. 

(6) A megválasztott bizottságok személyi összetételét a jelen rendelet 2. számú függeléke 
tartalmazza. 

 
(7)  A bizottságok feladat- és hatáskörét a jelen rendelet  2. számú melléklete tartalmazza. 

48.§ 

(1) A bizottság tagjai közül elnökhelyettest választ. 

(2) A bizottság elnökének akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el annak feladatait. 

(3) A bizottság munkájának segítésére állandó külsős szakértőt vehet igénybe. 

(4) A bizottság részletes működési szabályait - az Mötv. és az SZMSZ keretei között - maga 
állapítja meg. 

     49.§ 

(1) A bizottság ülését az elnök hívja össze a bizottság által meghatározott módon és formában. 

(2) A bizottságot 8 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, vagy a bizottsági 
tagok egynegyedének, napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára. 

(3) Több bizottság feladatkörét is érintő ügy napirendre tűzése esetén a bizottságok elnökei 
megállapodhatnak az adott téma együttes ülés keretében történő tárgyalásáról. 

(4) A bizottsági ülések időpontjáról, a tárgyalandó napirendekről a polgármestert, a jegyzőt és 
a települési képviselőket értesíteni kell. 

50.§ 

(1) A bizottság ülése határozatképes, ha azon a megválasztott bizottsági tagok több mint a fele 
jelen van. 

(2) A bizottság feladat - és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(3) A bizottság határozathozatalára a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

(4) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját 
személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A 
kizárásról a bizottság dönt. 
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51.§ 

 
(1) Előterjesztés az előterjesztő távolléte esetén csak a bizottság egyszerű szótöbbséggel 

hozott döntésével tűzhető napirendre. 
 

(2) A bizottság napirenddel kapcsolatos döntését, állásfoglalását, a kisebbségi véleményekkel 
együtt, a testületi ülésen ismertetni kell. 
 

(3) A bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság elnöke. 
 

(4) A bizottsági döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges szakmai, technikai 
és adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyző a Polgármesteri Hivatal útján 
gondoskodik. 

 

(5) A bizottság üléséről készített jegyzőkönyv másolati példányát mellékleteivel együtt 
törvényességi ellenőrzés érdekében a jegyző 15 napon belül megküldi a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az ülésen jelenlevő bizottsági 
tagok közül megválasztott 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 

 

52.§ 

(1) A bizottságok ülése a (2) bekezdésben foglalt kivétellel nyilvános. 

(2  ) A bizottság zárt ülésére a 15.§-ban foglaltakat kell alkalmazni. 

                                                                          53.§ 

A bizottság az átruházott hatáskör gyakorlásáról évente egy alkalommal beszámol a 
Képviselő-testületnek. 

54.§ 

(1) A Képviselő-testület meghatározott feladat elvégzésére ideiglenes bizottságot hozhat 
létre. 

(2) Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságokra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

55.§ 

 A Képviselő-testület meghatározott feladatkörök ellátásának felügyeletére tanácsnokot 
választhat.  

 

 

 

VI.FEJEZET 
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A polgármester 

 56.§ 
(1) A polgármester a választópolgárok által megválasztott, főállású munkaviszonyban álló 

tisztségviselő. 
 

(2) A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület határozatképessége, 
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. 

(3) A polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

(4) A polgármester az államigazgatási tevékenységért a közszolgálati szabályok szerint 
felelős. 

57.§ 

(1) A polgármester feladat- és hatáskörét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint látja el. 

(2) A polgármester feladatai, az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, különösen a 
következők: 

a) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti 
működését; 

b) összehívja és vezeti a Képviselő-testület ülését; 

c) képviseli az önkormányzatot; 

d) kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottságok összehívását; 

e) felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a 
Képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit; 

f) segíti a települési képviselők munkáját. 

(3) A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint, a saját önkormányzati jogkörében 
irányítja a Polgármesteri Hivatalt: 

a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az 
önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában; 
 

b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, ügyfélfogadási rendjének meghatározására; 
 

 
c) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

 
d) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 

jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja. 
 

 
(4) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző, valamint a közfoglalkoztatottak tekintetében. 
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Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézmények vezetői, 
valamint az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében. 
 

(5) Egyetértési jogot gyakorol az általa meghatározott munkakörök esetén a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőjének, alkalmazottjának kinevezése, felmentése és jutalmazása 
esetén. 
 

(6) A polgármester minden hó második hétfőjén 13-17 óráig a Polgármesteri Hivatalban 
fogadónapot tart. A polgármesteri fogadónap idejét a Hangadóban és a város hivatalos 
internetes honlapján közzé kell tenni. 
 

(7) A polgármesterre átruházott képviselő-testületi hatásköröket a jelen rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza. 

VII. fejezet 

Az alpolgármester 

58.§ 

(1) A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére, a tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

(2) A polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester látja el a polgármester 
teljes körű helyettesítését, valamint a hatáskörébe utalt feladatokat. 

(3) Az alpolgármester minden hó utolsó szerdáján 15 -16 óráig fogadónapot tart a 
Polgármesteri Hivatal épületében. Az alpolgármesteri fogadónap idejét a Hangadóban 
és a város hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni. 

 
 

VIII.FEJEZET 
 

A jegyző 
 

59.§ 

(1) A polgármester - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időre. 

(2) A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében: 

a) előkészíti a képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztéseket; 

b) ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével 
kapcsolatos feladatokat; 

c) a napirend előtti feladatok keretében tájékoztatja a testületet az önkormányzatot 
érintő jogszabályi változásokról; 
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d) tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület 
bizottságának ülésén; 

e) köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a 
döntésüknél, működésüknél jogszabálysértést észlel; 

f) gondoskodik a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, melyet az 
ülésvezetővel együtt aláír; 

g) gondoskodik a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről; 

h) a képviselő-testületi és a g.) pont szerinti bizottsági ülés jegyzőkönyvét az ülést 
követő15 napon belül köteles megküldeni a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak; 

i) gondoskodik a testületi határozatok nyilvántartásáról és közléséről; 

j) évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről; 

k) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

(3) A jegyző önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos feladatai: 

a) kezdeményezheti rendelet alkotását, felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését; 
b) végzi az önkormányzati rendeletek szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat; 
c) gondoskodik a megalkotott rendeletek kihirdetéséről és nyilvántartásáról. 

(4) A jegyző egyéb feladatai: 

a) vezeti a Polgármesteri Hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját; 

b) minden hétfőn 13 — 17 óráig fogadónapot tart. A jegyzői fogadónap idejét a 
Hangadóban és a város hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni; 

c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

d) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatot, 
hatósági hatáskört; 

e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, 
valamint az Mt. hatálya alá tartozó, nem közfoglalkoztatott dolgozói felett; 

g) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

(5) A jegyzőre átruházott képviselő-testületi hatásköröket a jelen rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
IX.FEJEZET 

 
Polgármesteri Hivatal  

 
60.§ 

(1) A Képviselő-testület az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes polgármesteri hivatalt hoz 
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létre. 

(2) A polgármesteri hivatal elnevezése: Rétsági Polgármesteri  Hivatal 

Székhelye: Rétság, Rákóczi u.20. 

(3) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, 
jogi személy. Az éves költségvetés határozza meg a működéséhez szükséges 
előirányzatokat, működési és fenntartási költségeket. 

(4) A Polgármesteri Hivatal szervezetét, működését, az ellátandó feladat - és hatásköreit 
rögzítő ügyrendet a jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

                                                           

X. FEJEZET 

Társulások 

61.§ 

(1) A Képviselő-testület jogi személyiséggel rendelkező társulásai: 

a) Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata, 

b) Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás. 

c) Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás. 

(2) Az 1/a pontban meghatározott társulás feladat- és hatásköre: 

a) gyermekjóléti-szolgáltatás, 

b) családsegítés, 

 (3)  Az 1/b pontban meghatározott társulás feladat- és hatásköre: 

a) hulladékkezelés, 

b) hulladékszállítás. 

(4) Az 1/c pontban meghatározott társulás feladat- és hatásköre a házi segítségnyújtás. 

 

 

XI. FEJEZET 

Lakossági fórumok 

62.§ 
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(1) A Képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az 
állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre: 

a) fontosabb döntések előkészítése során a véleménynyilvánításra; 
b) a közvetlen tájékoztatásra. 

(2) A Képviselő-testület évente egy alkalommal tájékoztatót ad a lakosság részére az adott 
év terveiről, az elmúlt év célkitűzéseinek megvalósításáról, az önkormányzati vagyon 
helyzetéről.  Testületi döntés alapján törölhető 

(3) Munkatervében meghatározott időpontban és témában lakossági fórumot tart. 

63.§ 

(1) A Képviselő-testület évente — munkatervében meghatározott — időpontban 
közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a településen működő szervezetek 
képviselői közérdekű kérdéseket tehetnek fel, valamint javaslatokat tehetnek. 

(2) A közmeghallgatás időpontját legalább 10 nappal korábban közzé kell tenni a 
hirdetőtáblákon és a város hivatalos internetes honlapján. 

(3) A közmeghallgatáson felmerült kérdésekre a polgármester, a jegyző érdemi választ ad. 
Azonnal meg nem válaszolható, vizsgálatot igénylő ügyben a választ 30 napon belül, 
írásban meg kell küldeni a kérdezőnek. 

(4)  Nagyobb jelentőségű közügyekben tett intézkedésekről vagy annak eredményéről a 
lakosságot a HANGADÓ-ban és a város hivatalos internetes honlapján tájékoztatni kell. 

 

 

XII.FEJEZET 

Az önkormányzat gazdálkodása 

64.§ 

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról 
rendeletet alkot. 

65.§ 

A képviselő-testület az éves költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, valamint az 
önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról a lakosságot évente a HANGADÓ útján és 
lakossági fórumon tájékoztatja. 

 
66.§ 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályait külön rendelet szabályozza. 
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XIII.FEJEZET 

Záró rendelkezések 

67.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba. 

(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló, többször módosított 14/2014. (XI.21.) önkormányzati 
rendelet.  

(3) A jelen rendelet mellékletei: 
1. számú: A Képviselő-testület átruházott hatáskörei 
2. számú: A bizottságok feladat- és hatásköre 
3. számú: A Polgármesteri Hivatal ügyrendje 

 
1. számú függelék: A Képviselő-testület név- és címjegyzéke 
2. számú függelék: A Képviselő-testület bizottságai  

 Hegedűs Ferenc s.k.  Dr. Varga Tibor s.k. 
 polgármester  jegyző 

Kihirdetési záradék: a rendelet kihirdetésének napja:  

Dr. Varga Tibor s.k. 

jegyző 
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

…./2019. (…….) önkormányzati rendelet 
1. számú melléklete 

Képviselő-testületi hatáskörök átruházása 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 41.§ (4) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján, hatásköreiből az alábbiakat a bizottságaira, a polgármesterre, illetve a 
jegyzőre átruházza: 

Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök 

1) méltányossági alapon biztosított ápolási díj megállapítása, 
2) létfenntartási, gyermeknevelési és a rendkívüli települési támogatás 

megállapítása, 
3) a temetési települési támogatás megállapítása, 
4) a születési támogatás megállapítása, 
5) hajléktalan személyek részére szociális ellátás megállapítása, 
6) ösztöndíj támogatás megállapítása, 
7) szociális étkezés engedélyezése, jogosultsági feltételek évenkénti 

felülvizsgálata, 
8) köztemetés engedélyezése és a köztemetés költségeinek megtérítésére 

vonatkozó rendelkezés, 
9) tűzifa-támogatás megállapítása 

Polgármesterre átruházott hatáskörök 

       1) Ellátja az ingatlan-nyilvántartásban az önkormányzat javára bejegyzett idegen        
ingatlanon fennálló jelzálogjoggal és elidegenítési tilalommal kapcsolatos hatásköröket: 

a) megállapított lakásszerzési támogatásra bejegyzett jelzálogjog törlése a lakás-
támogatás teljes összegű visszafizetésekor; 

b) hozzájárulás a pénzintézet által folyósított lakásépítési kedvezmény és hitel 
ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez; 

c) hozzájárulás az önkormányzati lakásszerzési támogatásra a pénzintézeti hitelre 
vonatkozó jelzálogjog ranghely cseréjéhez; 

d) részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakásokra kikötött jelzálogjog törlése a 
teljes vételár megfizetése esetén, illetve az időtartam leteltekor; 

e) értékesített önkormányzati lakásokra kikötött visszavásárlási jog törlése a teljes vételár 
megfizetése esetén, illetve az időtartam leteltekor. 

    2) Dönt az éves költségvetésben polgármesteri keretként megállapított összeg 
felhasználásáról, melyről az éves költségvetési beszámoló keretében tájékoztatja a 
Képviselő-testületet. 
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Jegyzőre átruházott hatáskörök 

1) A közterületek használatának rendjéről szóló 12/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati 
rendelet 5.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi a közterület használatot:  

a) építési munkával kapcsolatos állvány – kivéve, ha az közvetlen élet-vagy 
balesetveszély miatt szükséges – építőanyag és törmelék elhelyezésére, 

b)  alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, árubemutató 
kitelepülésre, 

c) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésre, árukirakodásra, 

d) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és egyéb rendezvények, továbbá 
mutatványos tevékenység céljára.  

 
2) A közterületek használatának rendjéről szóló 12/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet 16.§-a 

alapján ellátja a közterületek filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos képviselő-testületi 
hatásköröket. 

3) Dönt a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt indult eljárásban 
a közigazgatási bírság kiszabásáról, a közösségi együttélés alapvető szabályairól , valamint ezek 
elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI. 26.) számú önkormányzati 
rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján. 

4) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kiadja az 
önkormányzati tulajdonú utak nem közlekedési célú igénybevétele esetén a közútkezelői 
hozzájárulást.  
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

…../2019. (……...) önkormányzati rendelet 

2. számú melléklete 

A Képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatáskörei 
I. 

Bizottságok általános feladat- és hatáskörei 

 1) Előkészítik a Képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések 
végrehajtását. 
2)  Döntenek a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról. 
3) Feladatkörükben ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testületi döntések 
előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját. 
4) Kezdeményezhetik a polgármester intézkedését, ha a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységében a Képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati 
érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észlelik. 
5)  A bizottság elnöke a bizottság ülése elé terjeszti a bizottság feladatkörébe tartozó - a 
települési képviselő által javasolt - ügy megtárgyalását, és erre a települési képviselőt 
meghívja. 
6)  A bizottság elnöke érdemi választ ad a települési képviselőnek a Képviselő-testület 
ülésén önkormányzati ügyben hozzá intézett kérdésre. 

 
II. 

Szociális Bizottság feladat- és hatásköre 

 1)   Ellátja a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket: 

a)    méltányossági alapon biztosított ápolási díj megállapítása, 
b) létfenntartási, gyermeknevelési és a rendkívüli települési támogatás               
megállapítása, 
c)   a temetési települési támogatás megállapítása, 
d)   a születési támogatás megállapítása, 
e) hajléktalan személyek részére szociális ellátás megállapítása, 
f) ösztöndíj támogatás megállapítása, 
g) szociális étkezés jogosultsági feltételek évenkénti felülvizsgálata, 
h) köztemetés engedélyezése és a köztemetés költségeinek megtérítésére 

vonatkozó rendelkezés, 
i) tűzifa-támogatás megállapítása. 

2) Javaslatot tesz a szociális ellátás költségvetési előirányzatára. 
3) Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális gondozás és szociális étkeztetés helyzetét. 

 
4) véleményezi a közmunkaprogramra jelentkezők névsorát. 
5) Véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő, a lakosság szociális ellátásával kapcsolatos 

előterjesztéseket. 
6) Ellátja a Képviselő-testület által meghatározott feladatokat. 
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III. 

Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatásköre 

1) Közreműködik a bizottsági előterjesztéssel a Képviselő-testület elé kerülő rendeletek és 
beszámolók összeállításában. 

2) Véleményezi az önkormányzat és intézményeinek éves költségvetési javaslatait és a 
végrehajtásról szóló beszámolót. 

3) Javaslatot tesz a költségvetés módosítására. 

4) Állást foglal az önkormányzati vagyon hasznosításáról. 

5) Véleményezi a fejlesztési programok, beruházások pénzügyi terveit, figyelemmel kíséri 
azok betartását. 

6) Vizsgálja a vagyonváltozás alakulását és a változás okait, a hitelfelvétel indokait, 
gazdasági megalapozottságát. 

7) Folyamatosan ellenőrzi a költségvetés végrehajtását általában és az intézményeknél. 

8) Közreműködik az intézmények pénzügyi ellenőrzésében. 

9) Kezdeményezi a testület, vagy a polgármester intézkedését, ha a Képviselő-testület 
céljaitól eltérő, a költségvetéssel ellentétes, vagy számviteli-pénzügyi szabályokat sértő 
tényeket tapasztal. 

10) Javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére és jutalmazására.  

11) Ellátja a Képviselő-testület által meghatározott feladatokat. 

12) Véleményezi a más bizottság feladatkörébe nem tartozó testületi előterjesztéseket. 

13) Elemzi a testületi döntések hatását, megvalósulásuk eredményét. 

14) Nyilvántartja és ellenőrzi a települési képviselők vagyonnyilatkozatát. 

15) Véleményezi a testület elé kerülő, településfejlesztéssel kapcsolatos, valamint a 
vállalkozásokat érintő előterjesztéseket. 

16) Véleményezi a település rendezési és beépítési tervét. 

17) Ellenőrzi a településfejlesztéssel, fenntartással kapcsolatos testületi döntések 
végrehajtását. 

18) Folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházási, felújítási feladatok elvégzését. 

19) Összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárást folytat le, döntésre a Képviselő-testület 
elé terjeszti az ügyet. 

20) Elősegíti a lakossággal és vállalkozásokkal való kapcsolattartást. 

21) Véleményezi a nevelési - oktatási, közművelődési intézmények vezetői pályázatait. 
22) Véleményezi a nevelési - oktatási, közművelődési intézmények testület elé kerülő 

beszámolóit. 
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23) Véleményezi az egészségügyi ellátással kapcsolatos testület elé kerülő 
előterjesztéseket. 

24) Véleményezi az óvodai pedagógiai program elkészítésére, módosítására és 
végrehajtására vonatkozó előterjesztéseket. 

25) Véleményezi a település közoktatás-fejlesztési és intézményirányítási tervét. 

26) Ellátja a kitüntetések adományozásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat. 

27) Javaslatot tesz a sportegyesületek és a civil szervezetek támogatási előirányzatának 
pályázók közötti felosztására. 

28) Képviseli az önkormányzatot a Rétság kistérségi Egészségfejlesztő Központ 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. taggyűlésén. 
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
…../2019. (…….) önkormányzati rendelet 

 
3. számú melléklete 

 
Polgármesteri Hivatal ügyrendje 

Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre. A jelen 
rendelet 60. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
A hivatal jogállása 

1.§ 

(1)  Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) a Képviselő-testület által létrehozott 
egységes szerv, amely a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével látja el feladatait. A 
hivatal munkájának megszervezéséről a jegyző gondoskodik. 

(2) A hivatal megnevezése, székhelye: Rétsági Polgármesteri Hivatal. Székhelye: Rétság, 
Rákóczi út 20. 

(3) A hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, jogi személy. 
 

(4) A hivatal illetékessége és hatásköre Rétság város közigazgatási területének egészére 
terjed ki. 

 

(5) Ezen túlmenően: 
az építésügyi hatósági jogkör-a 343/2006. (X11.23.) Korm. rendelet 1.§-a alapján - 
kiterjed Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, 
Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, 
Ősagárd, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske és 
Tolmács településekre. 

2.§ 

 
(1) A hivatal feladatköre magában foglalja az önkormányzat működésével kapcsolatos, valamint 
az önkormányzat szerveinek hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 
(2) Működése során hatósági, jogi, szervezési, pénzügyi és kommunális tevékenységet végez. 

 
(3) A hivatal dolgozóinak a jogszabályokban meghatározott konkrét munkaköri feladatait a 
munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások naprakész vezetéséről a jegyző 
gondoskodik. 
(4) A hivatal látja el a nevelési - oktatási, az igazgatási és a közművelődési intézmény 

gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve a nevelési - oktatási, az igazgatási, és a 
közművelődési intézmény karbantartásával kapcsolatos feladatokat. 
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3.§ 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet és másodfokú hatósági jogkört 

gyakorol a hivatal felett. 
 

A hivatal szervezete 

4.§ 

 
(1) A hivatal jogi személyiséggel nem rendelkező csoportokra tagozódó egységes szervezet. 
(2) A hivatal belső tagozódása: 

a) Hatósági és Igazgatási Csoport 
b) Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 
c) Városüzemeltetési Csoport 

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott csoportok élén vezetői megbízású 
csoportvezetők állnak. Az a) pontban meghatározott Hatósági és Igazgatási Csoport vezetését 
a jegyző látja el. 
(4)  A csoportvezetők alapilletményük 10 %-ának megfelelő vezetői pótlékra jogosultak.  

 

5.§ 
 

A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 

Munkakör megnevezése 
Engedélyezett 

létszám (fő) 
Polgármester 1,0 
Jegyző 1,0 
Hatósági és Igazgatási Csoport  
- ügykezelő  1,0 
- szociális ügyintéző 1,0 
- építéshatósági ügyintéző  2,0 
- hatósági ügyintéző 1,0 
Hatósági és Igazgatási Csoport összesen: 5,0 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport  
- csoportvezető 1,0 
- adó ügyintéző 1,0 
- munkaügyi és pénzügyi ügyintéző 1,0 
- költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási  ügyintéző 3,0* 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport közszolgálati tisztviselők 
összesen 6,0 

- takarítónő (MT) 0,75 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport összesen 6,75 
Városgondnok 1,0 
Mindösszesen: 14,75 
- előzőből: körzeti ellátás 2,0 
                  közszolgálati tisztviselő 13,0 

*1 fő létszám engedélyezve 2019. január 1-től 2019. december 31-ig 
 
 

6.§ 
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A hivatal irányítása alá tartozó önkormányzati munkakörök és engedélyezett létszámkeretek: 
 
 
(1) Egészségügyi- és szociális ágazat 

 

Munkakör 
megnevezése fő 

Munkaviszony 
jellege 

Munkáltató jog 
gyakorlója/egyéb 
munkáltatói jog 

Közvetlen felettes 

- védőnő 2,0 

közalkalmazott Képviselő-
testület/polgármester

Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoport 

vezetője 

- asszisztens 2,0 

közalkalmazott Képviselő-
testület/polgármester

Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoport 

vezetője 

- takarítónő (2 x 0,5 
fő) 1,0 

MT jegyző Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoport 

vezetője 
Egészségügyi és 
szociális ágazat 
összesen: 5 

   

Előzőből:     

közalkalmazott 4    

MT (2 x 0,5 fő) 1,0    

 
 

(2) Városüzemeltetési Csoport 

Munkakör 
megnevezése fő 

Munkaviszony 
jellege 

Munkáltató jog 
gyakorlója/egyéb 
munkáltatói jog 

Közvetlen felettes 

- szakmunkás 2 MT jegyző városgondnok 

- gépkocsivezető 1 MT jegyző városgondnok 

- temetőgondnok  1 MT jegyző városgondnok 
- segédmunkás 
(részfoglalkoztatás 2 
fő összesen 12 
órában) 0,75 

MT jegyző városgondnok 

- parkgondozó 1,0 MT jegyző városgondnok 
Városüzemeltetési 
Csoport összesen 5,75 

   

7.§ 

(1) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök: 
a) jegyző 
b) építésügyi ügyintéző 
c) Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezetője 
d) városgondnok 

(2) A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség az (1) bekezdés szerinti munkaköröket kapcsolt 
munkakörben ellátó köztisztviselőkre is kiterjed. 
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A hivatal irányítása, vezetése és működése 

 
8.§ 

(1)  A hivatalt a polgármester a jegyző útján irányítja. Az alpolgármestert a polgármester tartós 
távollétében annak (SZMSZ szerinti) irányítási jogosítványai illetik meg. 
(2)  A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. 
(3) A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 
vezetője helyettesíti.  
(4) A polgármester és a jegyző a hivatali dolgozók részére szükség szerint, de legalább 
félévenként munkaértekezletet tart. Ezen túlmenően a hivatal dolgozóit a Képviselő-testület 
döntéseiről az ülést követően tájékoztatni kell. 

 
(5) A jegyző a hivatal működéséről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert.  

 

9.§ 

(1)  A hivatalban és az irányítása alá tartozó munkakörökben a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, közalkalmazottak, valamint a Munka törvénykönyve 

hatálya alá tartozó munkavállalók (továbbiakban dolgozók) heti munkaideje negyven óra. 

a) A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján:  
Hétfő 7.30 órától 17.00 óráig 
Kedd, szerda, csütörtök 7.30 órától 16.00 óráig  
Péntek 7.30 órától 12.30 óráig 

           b) A munkáltató az egyes dolgozók munkakörére figyelemmel az a) ponttól eltérő      
munkaidő beosztást is megállapíthat. 

(2) Az ügyfélfogadás rendje: 
A hivatal általános ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő: 13 órától — 16.30 óráig 
Szerda: 8 órától —12 óráig és 13 órától 15.30 óráig 
Péntek:                      8 órától — 11.30 óráig tart. 

 
 
A hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok  
 
                                        10.§ 

(1) A munkáltatói jogokat a köztisztviselők, ügykezelők és az Mt. hatálya alá tartozó, nem 
közfoglalkoztatott dolgozók tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző valamint a 
közfoglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A Kjt. hatálya 
alá tartozó közalkalmazottak esetében a polgármester csak az egyéb munkáltatói jogokat 
gyakorolja. 
(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztásáról a polgármester bevonásával a Szociális 
Bizottság dönt. 
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     11.§ 

(1)  A dolgozók a jelenlétüket, illetve távollétüket jelenléti ívbe kötelesek bejegyezni. 

(2) A hivatali munkahelyet munkaidőben a jegyző engedélyével lehet elhagyni. A távollét 
idejét és célját az erre szolgáló nyilvántartásba be kell jegyezni. 
(3) Tartósabb (5 munkanapot meghaladó) távollét esetén a távollévő dolgozó helyettesítéséről 
a jegyző gondoskodik. 

 

                                                                        12.§ 

A kiadmányozási jog gyakorlását külön belső szabályzat tartalmazza. 
 

13.§ 

A hivatal működését, feladatellátásának részletes szabályait a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni. 
 

IV. 

Záró rendelkezések 

14.§ 

Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben értelemszerűen alkalmazni kell a hatályos 
jogszabályokban foglalt rendelkezéseket. 
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

……/2019. (……..) önkormányzati rendelet 

 
                                                          1.  számú függeléke 

 
 

A Képviselő- testület tagjai és elérhetősége 
  
     

POLGÁRMESTER 

NÉV CÍM TELEFONSZÁM E-MAIL 

Hegedűs Ferenc Szőlő u. 4. 30-940-50-74 titkarsag@retsag.hu 

 

KÉPVISELŐK 

NÉV CÍM TELEFONSZÁM E-MAIL 

Dr. Katona Ernő Petőfi u. 9 30-219-54-46 katonaernoodon@gmail.com 

Dr. Szájbely Ernő Rákóczi u. 34.
350-793; 

20-386-30-41 
fogaszat@wnet.hu 

Jávorka János Hunyadi sor 1.
350-087; 

20-949-28-03 
javorka51@freemail.hu 

Kotroczó Balázs Mező u. 2. 350-282; 
kotrobal@freemail.hu; 

matrix17@freemail.hu 

Mezőfi Zoltán Petőfi u. 11. 30-435-45-56 alpolgarmester@retsag.hu 

Varga Dávid Géza Korányi u. 12 20-288-43-75 vdavidgeza@gmail.com 
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

…./2019. (…….) önkormányzati rendelet 

2. számú függeléke 

A Képviselő- testület bizottságai: 

 

PÉNZÜGYI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 

 

elnök:              Dr. Szájbely Ernő 

képviselő tagok:                  Jávorka János 

                                   Dr. Katona Ernő 

              Kotroczó Balázs 

    

    

nem képviselő tagok:  

            Bulejka András 

                                          Girasek Károly 

            Kapecska Ferencné 

 

állandó külsős szakértő:    Szabó Klára 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

 

elnök:    Jávorka János 

képviselő tagok: Kotroczó Balázs 

   Varga Dávid 

nem képviselő tagok: 

   Laczkó Mária 
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   Sirkó Jánosné 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester          

A 2019. évi költségvetés előkészítése 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. január 25-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 2019. évi költségvetés összeállításához rendelkezésünkre áll az állami támogatás összege, valamint 
a tényleges számlamaradvány összege.  
 

1.) Állami támogatás alakulása (forintban) 
 

Cím Megnevezés Normatív 

    támogatás 
Beszámítás  

Beszámítás 
összegével 

csökkentett tám. 

1 1 
Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. 
I.1.a       

  Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő) 73 188 400 -69 219 922 3 968 478 

  Igazgatási feladatok  73 188 400 -69 219 922 3 968 478 

1 2 Zöldterület kezelés  4 992 970 -4 992 970 0 

  Közutak fenntartása (településkategória átlag)* 3 164 380 -3 164 380 0 

  Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)* 5 568 000 -5 568 000 0 

  Köztemető fenntartás (településkategória átlag)* 2 807 748 -2 807 748 0 

  Egyéb önkormányzati feladatok 7 608 600 -7 608 600 0 

  Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő) 7 650 -7 650 0 

1 2 Település üzemeltetés összesen  Költségvetéséi tv. I.1.b 24 149 348 -24 149 348 0 

  Igazgatás és település üzemeltetés összesen 97 337 748 -93 369 270 3 968 478 

  Beszámítás  93 369 270   

  Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja  0   

  Szolidaritási hozzájárulása      
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1 3 Szociálpolitikai támogatás   0   

  Pénzbeni és természetbeni  szoc. Ellátás 0 0 0 

  Család- és gyermekjóléti központ támogatása 18 480 000   18 480 000 

  Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása     8 923 811 

  Szociális étkeztetés 1 328 640 0 1 328 640 

  Dolgozói bértámogatás 12 293 000   12 293 000 

  Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás 0 0 4 881 906 

  Szünidei étkezetetés támogatása 86 355   86 355 

13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen 32 187 995 0 45 993 712 
 

  Óvodai ellátás  0   

2 1 Pedagógus bérek 8 hóra 26 520 433 0 26 520 433 

  Pedagógus bérek 4 hóra 13 114 500   13 114 500 

  Óvodapedagósusok bérének pótlólagos támogatása    0 

  
Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támoga-
tása 401 000   793 400 

  Segítők bére 8 hóra 7 350 000   7 350 000 

  Segítők bére 4 hóra 7 285 833   7 285 833 

  Bértámogatás összesen: 54 671 765 0 55 064 166 

  Működési támogatása 8 hóra 6 298 533   6 298 533 

  Működési támogatása 4 hóra 3 149 267   3 149 267 

  Dolgogi támogatás összesen 9 447 800   9 447 800 

  Köznevelési feladatok támogatása 64 119 565 0 64 511 966 

  Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz. 193 645 308 -93 369 270 114 474 156 
 

  Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)    3 409 780 

  Közművelődés támogatás összesen 0 0 3 409 780 

  Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása  0   

  2016. évről áthúzódó bérkompenzáció    0 

  Központi támogatás összesen 193 645 308 -93 369 270 117 883 936 

     
 
A pénzbeni és természetbeni szociális juttatások állami támogatása nem szűnt meg. Az éves támoga-
tás megállapításánál azonban figyelembe veszik az adóerő-képességet. Adóerő-képességünk miatt 
támogatásra 2019. évben sem vagyunk jogosultak. Támogatást 2014. évben kaptunk utoljára e jogcí-
men, melynek összege 14.138 eFt volt, de már akkor is ez az összeg -–szintén az adóerő-
képességünk miatt -–50 %-kal csökkentésre került.  
 
A központi támogatáson felül átengedett bevételek illetik meg az önkormányzatokat: 

- a gépjárműadó bevétel 40 %-a, 
- termőföld bérbeadásból származó bevétel 100 %-a. 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Bankszámlaegyenlegeink: 
 
Bankszámla száma Neve 2018.dec.31. záró egyenleg 
11741031-15451615 Költségvetési számla 549 645 881 Ft 
11741031-15451615-
06910000 Egyéb elkülönített szla 19 812 Ft 
11741031-15451615-
03920000 Talajterhelési díj 293 619 Ft 
10037005-00343309-0000017 Közlekedésfejl. pály. 98 730 277 Ft 
10037005-00343309-0000024 Zöld város pályázat 441 707 387 Ft 
Önkormányzat összesen   1 090 396 976 Ft 
      
11741031-15735492 Polgármesteri Hivatal 2 833 817 Ft 
11741031-16776368 Napköziotthonos Óvoda 130 949 Ft 
11741031-15453260 VMKK 3 914 Ft 
11741031-15836892 CSGYK 478 574 Ft 
Intézmények összesen   3 447 254 Ft 
      
Mindösszesen   1 093 844 230 Ft 

 
 
A pénzmaradvány elszámolása a 2018. évi beszámolóban történik meg. A 2018. évi teljesítésű szám-
lák beérkezése az előterjesztés készítésekor még folyamatos. 
 
 

 
Jogszabályi feltételek, kiemelve a változások: 
 
Bérek, járulékok: 

- a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), közalkalmazotti bértábla továbbra sem változott, 
- A költségvetési törvény bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben maximalizálja a cafeteria éves ösz-

szegét. A bruttó összeg tartalmazza a 15 % személyi jövedelemadót és a 19,5 % EHO-t (járu-
lékváltozás) is a kedvezményes adózású SZÉP-kártya esetében. A cafeteria elemei jelentősen 
lecsökkentek 2019. évben, például megszűnt a népszerű Erzsébet utalvány. Jövedelemként 
adózik a 100.000 Ft pénzbeni juttatás, az iskolakezdési támogatás stb. A hatályos szabályza-
tunk átdolgozás alatt áll, elkészülte után előterjesztjük. 
  

- A 2019. évi a minimálbér: 149.000 Ft/hó, a garantált bérminimum: 195.000 Ft/hó 
- közfoglalkoztatási bér 81.530 Ft/hó 
- öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- Ft/hó 
- szociális hozzájárulási adó 19,5 % 
- személyi jövedelemadó 15 % 
- elismert infláció 2,7 % 

 

 

Közbeszerzési értékhatárok: 
- 2018. évi L. törvény - Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 



4 
 

72. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 
értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig  
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,  
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,  
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,  
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,  
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.  
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési ér-
tékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig  
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,  
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,  
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,  
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,  
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. 

 
Hiány 2019. évben sem tervezhető.  

 
 
Bérek változása 
 
A minimálbér és a garantált bérminimum változását az előző bekezdésben bemutattuk.  
 
Óvodánkban a dajkák a garantált bérminimumra jogosultak, tehát a garantált bérminimum felett további 
10 % emelésre jogosultak, bérük 2018. évben 214.500 Ft lesz. 
 
A kulturális dolgozók bérpótléka a 2017. évi pótlékkal azonos mértékben tervezhető. A pótlék járulék-
vonzattal emelt összegét az állam biztosítja.  
 
A minimálbér, illetve a garantált bérminimum jelentős emelkedése, az ágazati emelések ismételten 
szélesítik a bérfeszültséget az önkormányzati dolgozóknál. A garantált bérminimum emelkedése miatt 
tovább szűkül, szinte megszűnik az eltérés a középfokú és a felsőfokú végzettséggel rendelkező dol-
gozók között.  
 
2018. évig rendezett ágazatok: Óvoda, gyermekvédelemben dolgozók, védőnők. Részben rendezett a 
kulturális dolgozók bére. Rendezetlen bére az orvosasszisztensek, a köztisztviselők és az MT-s dolgo-
zóké. A 1684/2018.(XII.17.) Korm. határozat rendelkezik az egészségügyi ágazat és a védőnők bérfej-
lesztésével kapcsolatban. A Kormány határozat szerint 2019. július 1-től 8 %-kal, 2020. január 1-től 14 
%-kal, 2021. január 1-től 20 %-kal, 2022. január 1-től 30 %-os (összesen 72 %-os) bérfejlesztés várha-
tó. A részletek pontos kidolgozása még nem történt meg.  
Az elmúlt évek kormányzati nyilatkozataiból egyértelműen kitűnik, hogy a Polgármesteri Hivata-
lok részére nem lesz egységes béremelés, azt helyben a Képviselő-testületek biztosíthatják. A 
szerény adóerőképességű önkormányzatok támogatásra számíthatnak a központi költségvetésből, 
Rétság azonban a hivatali dolgozók bérrendezésére sem kap támogatást.  
2008. január 1. naptól a 38.650 Ft-os illetményalap kerül meghatározásra a költségvetési törvények-
ben. A garantált bérminimum 2008. évben 82.800 Ft volt, jelenleg 195.000 Ft. A változás mértéke 
233,5 %. Ha ezt az illetményalapra vetítjük, akkor a 38.650 Ft-os illetményalapnak 90.248 Ft-nak kelle-
ne ahhoz lenni, hogy kövesse a garantált bérminimum mértékeket.  
 
A 2017. évi költségvetés összeállításának szempontjairól szóló 3/2017. (I.27.) Kt. határozat 8. pontjá-
ban a Képviselő-testület vállalta, hogy 2017. évtől a központi rendezés megvalósulásáig bérkompen-
zációt biztosít.  
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„8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a törvény szerint járó kötele-
ző juttatásokat lehet tervezni. A nem kötelező juttatások továbbra sem tervezhetők. A 
központi béremelések elmaradásának kompenzálását a Képviselő-testület 2017. 
január 1. naptól biztosítja. A kompenzáció kidolgozására valamennyi érintetettől ja-
vaslatot vár.”  

A bérkompenzáció a döntés megszületésekor jó döntés volt. A bérolló kinyílását követően a következő 
problémák merültek fel vele szemben: 

- A felsőfokú végzettségű dolgozók bérkompenzációs alapja és az egy dolgozó esetében alkal-
mazott személyi bér nem változik, még a középfokú dolgozók bérkompenzációs alapja – ugyan 
egy év csúszással – követi a garantált bérminimum növekedését. 

- A kiszámíthatatlan, nem tudjuk mikor, milyen arányú kompenzációra lehet számítani. 2018. év-
ben szeptemberben került kifizetésre a teljes éves összeg. A dolgozók zöme a munkabéréből 
él, a köztisztviselők további jogviszonyt nem, vagy indokolt esetben vezetői engedéllyel létesít-
hetnek. Tervezni ők is szeretnének. Más helyeken a dolgozók januárban, legkésőbb februárban 
már tudják miből gazdálkodnak adott évben.  

- A bérkompenzáció nem minősül rendszeres jövedelemnek, ezért több juttatásnak (betegállo-
mány, jubileumi jutalom) nem képezi alapját, nem veszik figyelembe például hitelkérelmeknél 
sem. 

 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a biztonságos gazdálkodást nem veszélyeztető, lehető legmaga-
sabb mértékig rendezzük a dolgozók bérét. Teremtsünk olyan béreket, melyek mellett a több éves gya-
korlattal rendelkező munkatársak megtarthatóvá válnak. Vegyük figyelembe, hogy a legalacsonyabb 
jövedelemmel rendelkezők számára a cafeteria rendszer 2019. évi változása bércsökkenést okozott. A 
legszerényebb körülmények között élők választották eddig az Erzsébet utalványt, vagy a készpénzben 
biztosított juttatást. Ők nem járnak étterembe és nem fognak elmenni üdülni sem.  
 
A köztisztviselők esetében kérem, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetésérő szóló L. 
törvény 60. § (6) bekezdése értelmében az illetményalap kerüljön megemelésre. 

„A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben - az önkormányzat saját 
forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásá-
ban - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - 
az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményala-
pot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a 
Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekez-
dés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.” 

 
 
A bérek tervezéséhez kapcsolódik a Városgondnok kérelme is. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a 
munkaidőn túl végzett hóeltakarítás pótlékát kifizettük, a túlóra pedig szabadidő megváltással lett ren-
dezve. A lecsökkent közfoglalkoztatotti létszám, a megnövekedett feladatok mellett nehéz kiadni a 
szabadidőt. Kéri, hogy a túlóra pénzben kerüljön kifizetésre. 
 
 
2019. évben jelentősebb összeget kell majd fordítanunk  
- a játszóterek felülvizsgálatára, a megállapítások miatti javításokra, 
- az ismételt patkányirtásra.  
 
2019. év kiemelt feladata lesz a Zöld város és a Közlekedésfejlesztési pályázat végrehajtása, a böl-
csődepályázat benyújtása.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
 

Rétság, 2018. január 11. 
 
 
Hegedűs Ferenc 

           polgármester  
 
 

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

 
 

 
3.) Jogszabályi háttér 

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
 
4.) Határozati javaslatok (a határozat kiegészítése az ülésen elhangzott állásfoglalásokkal törté-

nik meg) 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2019.( I. 25.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi költségvetés 
elkészítését megalapozó döntésekről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a bemuta-
tott tények alapján a 2019. évi költségvetés helyzetét stabilnak tekinti, fő feladatának a 
stabilitás megtartását tartja. 
 
1.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy indokolatlanul sem 

bevétel, sem kiadás nem tervezhető.  
 
2.) A működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt összege-

ket, átvett pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, szerződésekben 
ütemezett tételeket lehet szerepeltetni. 

 
3.) Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A pályázatok 

benyújtásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
4.) Az indokolt város- és intézményi karbantartási és beruházási feladatokat tételesen, kü-

lön mellékletben kell kimutatni.  
 
5.) A 2019. évi cafetériát közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 

dolgozók (kivétel a Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a köztisztviselők vonatko-
zásában, egységesen bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.  

 
6.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb munkavédelmi eszközök ter-

vezését 2019. évben az intézmények szabályzataiban foglaltak alapján kell végrehaj-
tani. Az önkormányzati dolgozók (ide értve a Városüzemeltetési csoport Polgármesteri 
Hivatal állományában lévő dolgozóit is) munkaruha, védőruha keretét 30.000 Ft ösz-
szegben határozza meg. 
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7.) A jubileumi jutalmak ellenőrzését 2019. évben is szakértő bevonásával folytatni kíván-

ja a Képviselő-testület. A járandóságokat ütemezni kell, de kifizetés előtt az ellenőr-
zésnek meg kell történnie.  

 
8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a törvény, illetve a Képviselő-

testület döntése szerint járó kötelező juttatásokat lehet tervezni. A nem kötelező jutta-
tások továbbra sem tervezhetők.  

9.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2019. január 1. naptól a 
Képviselő-testület ……………. Ft-ban kívánja meghatározni. 

 
10.) Jutalom a 2019. évi költségvetésekben (kivétel anyakönyvvezető) nem tervezhető. A 

felhalmozási kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján építhetők be az eredeti 
előirányzatok közé.  

 
11.) A 2016-2018. évi feladatelmaradások költséghatását a pénzmaradvány terhére visz-

sza kell tervezni. 
 
12.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Bursa ösztöndíj, stb.) a 2019. évi költségve-

tésben ütemezni kell. 
     

13.) Azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az 
intézményvezetőknek pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek közül melyek a 
nem kötelező feladathoz tartozó kiadások. 

 
14.)  A végleges költségvetéseket papír alapon és elektronikusan 2019. február 6. napig 

kell eljuttatni a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoporthoz.  
  
A Képviselő-testület valamennyi költségvetést összeállító munkatárstól a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelő, fegyelmezett munkát kér.  
 
Felelős: valamennyi intézményvezető, Hegedűs Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos, majd 2019.  február 15. 
 
 
 

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

 
 

 
 
Dr. Varga Tibor 
       jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Megállapodás jóváhagyása – lakosság hulladékszállítási díjának támogatására 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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! 
 
Kérésünkre a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság megküldte a 2019. évre szóló megállapodás-tervezetét, mely bizto-
sítja a lakosság részére az évi 15.000 Ft/ingatlan hulladékszállítás támogatását.  
 
A tervezet jelenleg nem tartalmazza az ingatlanok számát. Az NHKV munkatársa ígéretet tett 
arra, hogy még január hónapban pótolják az adatokat. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 9. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

 

KIVONAT 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. március 08. napján megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

51/2018.(III.08.) KT. HATÁROZATA 

 
 



Megállapodás jóváhagyása – lakosság hulladékszállítási díjának támogatására                      2019. 01.25 -i Kt. ülésre 

2 
 

Tárgy: 2018. évi hulladékszállítás lakossági támogatására Megállapodás jóváhagyása 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi hulladékszállítás 
lakosági támogatására Megállapodás jóváhagyása tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
A 2018. évi hulladékszállítás lakossági támogatásának fedezete a 2018. évi költségvetésben 
biztosított.  
 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

 
 
                 Hegedűs Ferenc sk.                                                Dr. Varga Tibor sk. 
                        polgármester                                                                 jegyző 

 

A kiadmány hiteléül: 

                  

                    Busainé Terman Viktória 

                          jegyzőkönyvvezető 

 

M E G Á L L A P O D Á S 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (adószám:15735492-2-12, 2651 
Rétság, Rákóczi út 20., képviseletében Hegedűs Ferenc polgármester), továbbiakban: Önkor-
mányzat,  
 
másrészről NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 103., Cégjegyzékszám: 01-10-
048725; adószám: 25456790-2-44; képviseletében Hajnal Zsolt András vezérigazgató-helyettes 
és Kiss Ádám számlázási és kintlévőségkezelési önálló iroda vezető) továbbiakban: Koordináló 
szerv,  
együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
Preambulum 
 
Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat saját hatáskörben biztosít támogatást 
a lakosoktól átvállalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal összefüggésben, a Koordiná-
ló szervvel együttműködve, meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alapján, 
különös figyelemmel a mindenkor hatályos szakterületi jogszabályi előírásokra. 
 
1) Az Önkormányzat önkéntes önkormányzati támogatást biztosít 2018. január 1-től 2018. de-

cember 31-ig terjedő időtartam vonatkozásában Rétság Város érintett ingatlanhasználói 
számára negyedévente 3.750 Ft/háztartás (15.000 Ft/háztartás/év) összegben, mely ön-
kormányzati támogatás 2018. évben 1027 háztartás tekintetében bruttó 15.405.000,- Ft/év. 
A támogatás fedezetét a helyi önkormányzati költségvetési rendelet biztosítja.  
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2) Az egy ingatlanhasználóra eső önkormányzati támogatás összege az érintett lakosok részé-

re a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról kiállított számlán a negyedéves támogatá-
si összeg közlésével kerül feltüntetésre.  
  

3) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó díjtámogatás biztosítása 
alapján a díj önkormányzati támogatással érintett összegét a Koordináló szerv számára köteles megté-
ríteni, mely önkormányzati támogatás félévente kerül rendezésre, banki átutalással, a vonatkozó jog-
szabályi rendelkezések betartása mellett. 
 

4) A felek együttműködnek annak érdekében, hogy az érintett ingatlanhasználók határidőre teljesítsék 
fizetési kötelezettségüket. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a díjtámogatással érintett ingat-
lanhasználókról a Koordináló szerv félévente adatszolgáltatást kér a hulladákgazdálkodási közszolgál-
tatást végző Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit. Kft-től és a második féléves önkormányzati támogatás ösz-
szege az előző félévben bekövetkezett időközbeni változásokat is figyelembe véve - a frissített kimuta-
tásban szereplő háztartások száma alapján kerül megfizetésre. Az Önkormányzat együttműködik ab-
ban, hogy a közszolgáltató az e pont szerinti adatszolgáltatását – a 3. pont szerinti pénzügyi rendezés 
érdekében – időben és megfelelően tudja teljesíteni a Koordináló szerv felé. Amennyiben a közszol-
gáltató nem működik közre a jelen pont szerinti adatszolgáltatás teljesítése során, akkor az Önkor-
mányzat vállalja, hogy a 3. pont szerinti pénzügyi rendezés érdekében az ahhoz szükséges adatokat ha-
ladéktalanul átadja a Koordináló szervnek.  

 
5) Jelen megállapodás 2018. december 31-én hatályát veszíti. 
 
Rétság, 2018……….     Budapest, 2018………………….. 
 

 
 

……………………………………… 
Rétság Város Önkormányzata 

Hegedűs Ferenc 
polgármester 

 
 

……………………………………… 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor-

dináló és Vagyonkezelő Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság  

Hajnal Zsolt András vezérigazgató-helyettes és 
Kiss Ádám számlázási és kintlévőségkezelési 

önálló iroda vezető  
 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lakosság hulladékszállítási 
díjának támogatása érdekében a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő megállapodás jóváhagyásáról készí-
tett előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képző Megállapodást jóváhagyja.  A szolgáltatás 
támogatására a 2019. évi költségvetésében ingatlanonként 15.000 Ft/év támogat szerepeltetni 
kell. 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
  
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (adószám:15735492-2-12, 2651 Rétság, Rá-
kóczi út 20., képviseletében Hegedűs Ferenc polgármester), továbbiakban: Önkormányzat,  
 
másrészről NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 103., Cégjegyzékszám: 01-10-048725; adó-
szám: 25456790-2-44; képviseletében Vásárhelyi Tibor mb. vezérigazgató) továbbiakban: Koordináló 
szerv,  
 
együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
Preambulum 
 
Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat saját hatáskörben biztosít támogatást a lako-
soktól átvállalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal összefüggésben, a Koordináló szervvel 
együttműködve, meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alapján, különös figyelemmel a 
mindenkor hatályos szakterületi jogszabályi előírásokra. 
 

6) Az Önkormányzat önkéntes önkormányzati támogatást biztosít 2019. január 1-től 2019. december 31-
ig terjedő időtartam vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosok számára negyedévente 3.750 
Ft/háztartás (15.000 Ft/háztartás/év) összegben, mely önkormányzati támogatás …… háztartás te-
kintetében bruttó - Ft. A támogatás fedezetét a helyi önkormányzati költségvetési rendelet biztosítja.  
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7) Az egy lakóingatlanra eső önkormányzati hozzájárulás összege a lakosoknak megállapított számlán a 

negyedéves támogatási összeg közlésével kerül feltüntetésre.  
  

8) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj díjtámogatás biztosítása alapján lako-
sok által meg nem fizetett összegét a Koordináló szerv számára köteles megtéríteni, mely önkormány-
zati hozzájárulás fél évente kerül rendezésre, banki átutalással, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
betartása mellett.  

 
9) A felek együttműködnek annak érdekében, hogy az érintett lakóingatlanok, háztartások határidőre 

teljesítsék fizetési kötelezettségüket. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a díjtámogatással érin-
tett ingatlanhasználókról a Koordináló szerv negyedévente adatszolgáltatást kér a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatást végző Közszolgáltatótól és a negyedéve önkormányzati támogatás összege az – 
előző negyedévben bekövetkezett időközbeni változásokat is figyelembe véve – frissített kimutatásban 
szereplő háztartások száma alapján kerül megfizetésre. Az Önkormányzat együttműködik abban, hogy 
a Közszolgáltató az e pont szerinti adatszolgáltatását - a 3. pont szerinti pénzügyi rendezés érdekében - 
időben és megfelelően tudja teljesíteni a Koordináló szerv felé. Amennyiben a Közszolgáltató nem 
működik közre a jelen pont szerinti adatszolgáltatás teljesítése során, akkor az Önkormányzat vállalja, 
hogy a 3. pont szerinti pénzügyi rendezés érdekében az ahhoz szükséges adatokat haladéktalanul átad-
ja a Koordináló szervnek. 

10) Jelen megállapodás 2019. december 31-én hatályát veszíti. 

 
Kelt ..................................., 2019. év ...................... hónap .......... napján. 
  
 

 
……………………………………… 

    Rétság Város Önkormányzata         
Hegedűs Ferenc 

polgármester 

 
……………………………………… 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordiná-
ló és Vagyonkezelő Zártkörűen  

Működő Részvénytársaság  
képviseletében 

Vásárhelyi Tibor Pál mb. vezérigazgató  
Pénzügyi szignó: 

Budapest, 201……………………… 

 

 

………………………………….. 

NHKV Zrt. 

 

Szakmai szignó: 

Budapest, 201……………………….. 

 

 

……………………………………. 

NHKV Zrt. 
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Jogi szignó: 

Budapest, 201……………………… 

 

 

…………………………………. 

NHKV Zrt. 

 



 

M E G Á L L A P O D Á S 
  
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (adószám:15735492-2-12, 2651 Rétság, 
Rákóczi út 20., képviseletében Hegedűs Ferenc polgármester), továbbiakban: Önkormányzat,  
 
másrészről NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 103., Cégjegyzékszám: 01-10-
048725; adószám: 25456790-2-44; képviseletében Vásárhelyi Tibor mb. vezérigazgató) továbbiakban: 
Koordináló szerv,  

 
együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
Preambulum 
 
Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat saját hatáskörben biztosít támogatást a 
lakosoktól átvállalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal összefüggésben, a 
Koordináló szervvel együttműködve, meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alapján, 
különös figyelemmel a mindenkor hatályos szakterületi jogszabályi előírásokra. 
 

1) Az Önkormányzat önkéntes önkormányzati támogatást biztosít 2019. január 1-től 2019. december 
31-ig terjedő időtartam vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosok számára negyedévente 
3.750 Ft/háztartás (15.000 Ft/háztartás/év) összegben, mely önkormányzati támogatás …… 
háztartás tekintetében bruttó - Ft. A támogatás fedezetét a helyi önkormányzati költségvetési 
rendelet biztosítja.  
   

2) Az egy lakóingatlanra eső önkormányzati hozzájárulás összege a lakosoknak megállapított számlán 
a negyedéves támogatási összeg közlésével kerül feltüntetésre.  
  

3) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj díjtámogatás biztosítása alapján 
lakosok által meg nem fizetett összegét a Koordináló szerv számára köteles megtéríteni, mely 
önkormányzati hozzájárulás fél évente kerül rendezésre, banki átutalással, a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések betartása mellett.  

 
4) A felek együttműködnek annak érdekében, hogy az érintett lakóingatlanok, háztartások határidőre 

teljesítsék fizetési kötelezettségüket. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a díjtámogatással 
érintett ingatlanhasználókról a Koordináló szerv negyedévente adatszolgáltatást kér a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző Közszolgáltatótól és a negyedéve önkormányzati 
támogatás összege az – előző negyedévben bekövetkezett időközbeni változásokat is figyelembe 
véve – frissített kimutatásban szereplő háztartások száma alapján kerül megfizetésre. Az 
Önkormányzat együttműködik abban, hogy a Közszolgáltató az e pont szerinti adatszolgáltatását - 
a 3. pont szerinti pénzügyi rendezés érdekében - időben és megfelelően tudja teljesíteni a 
Koordináló szerv felé. Amennyiben a Közszolgáltató nem működik közre a jelen pont szerinti 
adatszolgáltatás teljesítése során, akkor az Önkormányzat vállalja, hogy a 3. pont szerinti pénzügyi 
rendezés érdekében az ahhoz szükséges adatokat haladéktalanul átadja a Koordináló szervnek. 

5) Jelen megállapodás 2019. december 31-én hatályát veszíti. 

1)  
   
 
Kelt ..................................., 2019. év ...................... hónap .......... napján. 
  
 
 

 
 

……………………………………… 
    Rétság Város Önkormányzata          

 
 

 
……………………………………… 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 



 

Hegedűs Ferenc 
polgármester 

Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság  

képviseletében 
Vásárhelyi Tibor Pál mb. vezérigazgató  

Pénzügyi szignó: 

Budapest, 201……………………… 

 

 

………………………………….. 

NHKV Zrt. 

 

Szakmai szignó: 

Budapest, 201……………………….. 

 

 

……………………………………. 

NHKV Zrt. 

 

 

Jogi szignó: 

Budapest, 201……………………… 

 

 

…………………………………. 

NHKV Zrt. 
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2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Iskolai körzethatárok véleményezése (2019/2020. tanévre) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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 nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24 § (1a) bekezdése értelmében a települési önkor-
mányzat véleményt alkot az iskolai körzethatárokról, a körzethatár tervezethez javaslatot tehet.  
 
A 2019/2020. tanév vonatkozásában a melléklet listán található székhelyként (49. sorszám) a 
Rétsági Általános Iskola, melynek körzethatára Rétság, Bánk települések, valamint   az 5-8. 
évfolyamon Tolmács és Keszeg. Szintén a Rétsági Általános Iskolához tartozik a Tolmácsi Tag-
intézmény (50. sorszám), valamint a keszegi Madách Imre Tagintézmény (43. sorszám).  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 16. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24 § (1a) bekezdése 

24. § (1)64 A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal 
minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési 
önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásá-
ban szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintéz-
ményi bontásban. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési 
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önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi 
központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormány-
zatot a kijelölt körzetek tervezetéről. 

(1a)65 A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. 
§ (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzet-
határ módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely 
szerinti járási hivatalt. 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2019. (I.25.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Iskolai körzethatárok vélemé-
nyezéséről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező az iskolai körzetek kijelöléséről a 
2019/2020. tanévre készített tervezettel egyetért. 
 
Határidő: 2019. február 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          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 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Sebességjelző integrálásának lehetősége a közlekedési lámpába 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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! 
 
2014-2015. években sokat foglalkoztunk a volt orvosi rendelő előtti sebességmérő lámpa javí-
tásával és integrálásával a közlekedési lámpába. 
 
Akkor találtunk egy vállalkozást, aki elvégezte a javítást és az integrálást. Az integrálás egy 
napig működött, a gyorshajtókat eddig állította meg a közlekedési lámpa. Ezt követően keres-
tem a vállalkozást, telefonhívásaimra, e-mailjaimra nem válaszolt. Végül ügyvédi felszólítást 
küldtünk a garanciális munka elvégzésére. A vállalkozás ma már – információim szerint – nem 
létezik. Ebben az időszakban több kérdést kaptam az ügy állásával kapcsolatban. A felszólítá-
sok miatt az idő elhúzódott, majd az új információ birtokában – megszűnt a vállalkozás – keres-
tem másik vállalkozást, aki elvégezné a munkát.  
 
Árajánlatot kértem a SWARCO TRAFFIC Hungária Kft-től. A munkát 429.100 Ft+áfa összegért 
vállalná (bruttó 544.957 Ft). Az összeg körülbelül megegyezik a 2015. évben kifizetett összeg-
gel. A város biztonsága érdekében a beszerelést fontosnak tartom. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 15. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sebességmérő közlekedési 
lámpába történő integrálásának lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a város biztonságos közlekedésének érdekében a SWARCO TRAFFIC 
Hungária Kft 429.100 Ft+áfa (bruttó 544.957 Ft) összegű árajánlatát elfogadja. A munkák el-
végzésére szerződést kell kötni, melyben rögzíteni szükséges a garanciális feltételeket is. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert szerződéstervezet bekérésé-
re. 
 
Határidő: 2019. február 08. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          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 
 

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntés végrehajtásával elvégzendő feladataink 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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 téli rezsicsökkentés keretében a gázdíj kedvezményben nem részesült háztartásoknak 2018. 
október 15-ig kellett kérelmet benyújtaniuk az önkormányzatokhoz. 
 
A kérelemben meg kellett jelölni, hogy juttatás mely formáját kívánják igénybe venni. Az alábbi 
juttatások között választhattak a lakosok: 

- tűzifa, 
- szén, 
- propán-bután palackos gáz, 
- propán-bután tartályos gáz, 
- fűtőolaj, 
- pellet/brikett. 

 
2018. október 17-ig, az összesítő lista elkészülte után kellett igénylésünket benyújtani a Magyar 
Államkincstárhoz. 
Az alábbi igénylés került megküldésre: 
 
Igénylő háztartások száma: 98, ebből 

- tűzifát igénylő háztartások száma: 71 
- szenet igénylő háztartások száma: 1 
- propán-bután palackos gázt igénylő háztartások száma: 26. 

 
A jelentési határidőt követően, 2018. október 19-én érkezett meg a Nemzeti Közművek válasza, 
mely tartalmazza a gáztámogatásban részesültek névsorát. Az ellenőrzést ezt követően tudtuk 
elvégezni. 
 
Jogosulatlan igénylést találtunk a tűzifát kérők között 5, a PB gázpalackot igénylők között 1 ház-
tartás esetében. 
 
Az eljárásrend szerint az önkormányzat köt szerződést a kereskedővel.  
 
 
 
Gázpalack esetében két ajánlatról tudunk tájékoztatást adni (éritett háztartás száma 25): 
 
Príma Energia Zrt. ajánlata: 

- a 12.000 Ft árért 3 db 9 kg-os töltést tud biztosítani. Technikai kivitelezés: a lakosságot 
tovább nem terhelő szállítási díjmentesség érdekében egyszerre 10 háztartás gézpalack 
cseréjét kell leszerveznünk. Biztosítani kell egy olyan telephelyet a lebonyolításhoz, 
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mely megfelel a jogszabályi feltételeknek (földhöz nem rögzített, építménynek nem mi-
nősülő tároló, mely jól szellőzik, és rácsos kivitelű).  

A szerződés érvényessége: 2019. december 15. Fizetés módja: tényleges felhasználást kö-
vetően. 
 

A Rétsági MOL kutat üzemeltető Fábián Tamás ajánlata: 
 
A palackcsere ára jelenleg 5.090 Ft. A támogatás összege a támogatott háztartás igénye sze-
rint kerülne felhasználásra. Két csere teljesen ingyenes lenne a háztartásoknak, a harmadik 
esetben részösszeget kellene fizetni a háztartásnak. Készpénzes fizetés lenne csak lehetsé-
ges. 
 
A két ajánlat közül – bár kevesebb mennyiséget biztosít – a helyi vállalkozással javaslom szer-
ződés megkötését. A lakosság igénye szerint történne a felhasználás, nincs tároló kiépítési kö-
telezettségünk, nem kell személyi feltételt biztosítanunk a cserékhez. Kedvező testületi döntést 
követően előkészítjük a szerződés-tervezetet. 
 
Tűzifa igénylés (érintett háztartás száma: 66) 
 
Helyi, környékbeli vállalkozótól árajánlatot nem kaptunk. Elmondásuk szerint a 12.000 Ft-os 
csomag összekészítés miatt a fa árára újabb munkabér és járulék rakódik, a végeredmény egy 
szatyornyi tűzifa lenne.  
 
Kimért tűzifára egy ajánlat érkezett: a Greenfire Kft-től. Térségünkben 1 zsák (0,03 m3) tűzifát 
1009 Ft + áfa (bruttó 1281,43 Ft) összegért tudnak adni. A 12.000 Ft-os támogatásból 9,365 
zsáknyi tűzifa jutna egy háztartásnak. A zsák 0,03 m3-es tartalmát tekintve a teljes mennyiség 
0,28 m3 fa jut egy háztartásra. A beszerzés előnye: nem kell a lakossági kérelmeket módosíta-
ni, az eredeti kérelem szerint történne a teljesítés. Hátránya: meg kell bontani a zsákokat, 
tárolóhelyet és munkaerőt kell biztosítani hozzá, vagy pedig a lakosság a 10. zsák fáért 
részösszeget fizet. 
 
December elején kaptunk árajánlatot a WOODO Kft-től, melyben leírta, hogy a 12.000 Ft-ért 
160 kg fabrikettet tud adni. A háztartások ezzel a tüzelőanyaggal járnának legjobban. Az ajánlat 
megérkezése után felvettük a kapcsolatot a Magyar Államkincstárral a tüzelőanyag, illetve az 
igénylésünk módosítási lehetőségének érdekében. A MÁK munkatársa kérdésünkkel a Be-
lügyminisztériumhoz fordult. A Belügyminisztérium megnyugtató választ küldött, leírta, hogy az 
igénylők 1 alkalommal módosíthatják kérelmüket. Fabrikett ajánlat más vállalkozástól is érke-
zett, de abban az árajánlatban 143 kg tüzelőanyag szerepel. 
 
A lakosság nagyon várja már a támogatást. Kérem, hogy kezdjük meg a szerződés-kötések 
előkészítését.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 15. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a téli rezsicsökkentéssel kapcso-
latos önkormányzati feladatokról készített előterjesztést. 
 
A benyújtott, ismertetett ajánlatok közül a Képviselő-testület szerződés-tervezetet kér a propán-
bután gázpalack tekintetében a helyi MOL kutat üzemeltető Fábián Tamástól 25 háztartás pa-
lackcseréjére. 
 
A tűzifa és az azzal kompatibilis fabrikett juttatás mennyiségi adatairól a kérelmezőket tájékoz-
tatni kell. Az eljárásrendben meghatározott 1 esetbeni kérelem módosításra a kérelmezőknek 
lehetőséget kell biztosítani. A tájékoztatást a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 
Határidő: 2018. február 8., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          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 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese   
                                                               Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
        Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese              

Rózsa Attila szerződés módosítási kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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 önkormányzathoz tartozó egészségügyi rendelőkben és Polgármesteri Hivatalban lévő szá-
mítástechnikai informatikai berendezések karbantartását Rózsa Attila végzi.  
 
Első ízben a Polgármesteri Hivatal kötött szerződést a vállalkozóval 2012. február hóban. A 
vállalkozó munkáját megismerve szerződéskötésre került sor az önkormányzathoz tartozó 
egészségügyi rendelők vonatkozásában is. A vállalkozó 7 éven át nem emelte díját, havi 60.000 
Ft + áfa vállalási árral dolgozott a P olgármesteri Hivatal vonatkozásában. Jelen kérelmében 
69.000 Ft+áfa/hó összegre változna az átalánydíj összege 2019. január 1. naptól. 
Az egészségügyi ágazat számítógépeire 2015. novemberében kötöttünk szerződést a karban-
tartási munkákra. Akkor 3 db számítógépre került megkötésre a szerződés 13.770 Ft+áfa válla-
lási árért. Jelenleg 4 db számítógépet használ az ágazat (2 db fogászat, 2 db védőnői szolgá-
lat). Az új vállalási ár 15.900 Ft+áfa/hó összeg lenne. 
 
 
Kérjük a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 9. 
                                       
 
                                                                    
                        Hegedűs Ferenc                                                               Fodor Rita Mária 
                           polgármester                                                        jegyző általános helyettese 
 
 

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

1. részen bemutatva 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
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a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 

 
 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi rendelőkben és 
a Polgármesteri Hivatalban lévő informatikai eszközök karbantartására szóló vállalkozási szer-
ződés módosításának jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Rózsa Attila vállalkozóval kötendő, a határozat mellékletét képező vállalko-
zási szerződés-módosításokat jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert és dr. 
Varga Tibor jegyzőt a határozat mellékletét képező szerződések aláírására. 
 
A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben  

- a Rétsági Polgármesteri Hivatal informatikainak eszközeire 69.000 Ft +áfa/hó  
- a védőnői szolgálat informatikai eszközeire 10.600 Ft + áfa/hó 
- a fogorvosi szolgálat informatikai eszközeire 5.300 Ft + áfa/hó 

fedezetet biztosít. 
 
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és dr. Varga Tibor jegyző  
 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          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 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Majoros Sándor megbízási szerződés módosítási kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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! 
 
2018. február 23-án hagyta jóvá a Képviselő-testület Majoros Sándorral kötött megbízási szer-
ződést a Zöld Város pályázat műszaki ügyintézői feladataira. A pályázat végrehajtása csúszik, 
ezért a vállalkozó elkészítette a szerződésének módosítását. 
 
A módosítás a mellékletet érinti, a számlázási ütemtervet. A vállalási díj végösszege a módosí-
tást követően nem változik. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 9. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Majoros Sándor megbízási szer-
ződés-módosítási kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződés 1. számú módosítását 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2018. február 8. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
amely létrejött egyrészről  
Név: RÉTSÁG Város Önkormányzata, Adószám: 15735492-2-12 
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.  
Számlavezető neve: OTP BANK 
Számlaszám: 11741031-15451615-00000000 
Képviseli: Hegedűs Ferenc Polgármester 
továbbiakban mint „Megbízó” 
 
másrészről az  
Székhely:  Majoros Sándor Egyéni Vállalkozó , Adószám: 73002149-1-32,  
MN-i Építész kamarai szám: ME-É-12-0042; NŰJ szám: 188675377 
Nyilvántartási szám: 18693088 
továbbiakban mint „Megbízott’ 
(továbbiakban együttesen „Felek’)  
között 2016.10.05.-án az alábbiak szerint: 
 

Megbízó igénye arra irányul, hogy Megbízott biztosítsa a Megbízó tulajdonában  lévő, 
természetben a Rétság belterülethez tartozó  – 412/20; 379;  209/6; 190/4; 209/10; 
190/3;202/2; 388; 209/7; 190/1; 209/4; 134/37; 209/5; 209/3; 190/2 hrsz-ú  ingatlanon 
(továbbiakban ’Ingatlan’) megvalósítandó A. -Zöld Város  kialakítása 36000 m2-en 

                                  B. Piac, piac csarnok létesítés  és terület megújítása  

                                      valamint kapcsolódó járulékos  munkák parkolók , csapadék és belvíz 
elvezetés, szükséges közmű kiépítések  stb.(továbbiakban “Project’) megvalósításához 
szükséges menedzseri, „bonyolítói”  feladatok  ellátását a jelen Megbízási Szerződésben 
rögzített feltételek szerint. 
 
A jelen okirattal a szerződő Felek tanúsítják és kijelentik, hogy egymás között a 
következőkben állapodnak meg: 
 
1. Megbízás tárgya 
Megbízó a jelen szerződésben megfogalmazott feltételek alapján megbízza Megbízottat a 
Megbízó tulajdonában lévő Ingatlanokon, a fentiekben leirt TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 
Project megvalósításához szükséges menedzseri feladatainak ellátásával, amely megbízást a 
Megbízott elfogadja. 
 

2.  Megbízott által ellátott feladatok 

2.1. Tervezés folyamán ellátott feladatok 

- részt vesz az építés helyének, a teleknek a kiválasztásában, szükség szerint gondoskodik 
a telek alakításával kapcsolatos településrendezési eszközöknek való megfelelésről vagy a 
települési önkormányzatnál településrendezési szerződéssel kezdeményezi azok 
módosítását, kezdeményezi szükség szerint a telekalakítási hatósági eljárásokat vagy 
földügyi igazgatási eljárásokat, közreműködik a szükséges engedélyek beszerzésében, 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges jogi ügyleteket intéz az építtető nevében, 

     - intézi a tervezővel közösen a tervezési feladatokat, megvizsgálja a referenciákat, és    
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         jogszabályban meghatározott esetekben a tervező kiválasztását segíti.  

       - részt vesz a tervezési program kialakításában és javaslatot tesz a tervezési szerződés,         

       megkötésére, vagy az építtetői igényekre a tervezői művezetés biztosítására. 

       -  A javaslattétel a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére. 

       - A szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói ellenőrzések megtörténtének és az    

         üzemeltethetőségre vonatkozó nyilatkozatok beszerzésének ellenőrzése. 

       - Az építtetőnek segítséget ad az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez,         

         megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzésében 

       - Intézi a kivitelező kiválasztását, megvizsgálja a referenciákat, vagy jogszabályi előírás  

          esetén az erre irányuló közbeszerzési eljárást készíti elő  

       - Közreműködik az építési beruházás ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívásának,     

         dokumentációjának összeállításában, kiegészítő tájékoztatás megadásában, továbbá az  

         ajánlatok értékelésében, 

       - Gondoskodik a kivitelezési dokumentáció meglétéről,  

        - Segítséget nyújt  az építtetőnek a kivitelezésre irányuló szerződés megkötésében 

        - Intézi az építési műszaki ellenőr kiválasztását, megvizsgálja a referenciákat és az  

         építtető felé javaslatot tesz a szerződést megkötésére az építési műszaki ellenőrrel és a  

         kivitelezési folyamat egyéb szereplőjével, 

       - Részt vesz az építési munkaterület kiválasztásában, az elektronikus építési naplóba  

         rögzítetten gondoskodik az építési munkaterület biztosításáról és birtokbaadásáról a  

         kivitelező részére, 

       - Gondoskodik az építtető által vállalt szolgáltatások biztosításáról, 

- Részt vesz az árviták és a teljesítéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos viták    

  rendezésében,műszaki-minőségi tanácsadást biztosít, 

      - Előkészíti az építtető beruházással kapcsolatos döntéseit, 

      - Javaslattal él  Megbízó felé az átadás-átvételi eljárás lezárására. 
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     - Koordinálja, szervezi, bonyolítja, felügyeli a beruházási folyamatot a tervezéstől a  

       használatbavételig. 

 
3. Személyi feltételek 
Megbízott az előzőekben részletezett feladatokat megfelelő tapasztalattal és jogosultsággal 
rendelkező szakági szakmagyakorlóként végzi. Megbízott nem  rendelkezik intézkedési 
jogkörrel. 

Megbízott adatai : Majoros Sándor 

                              e-mail: ms.quadrat@chello.hu 

                              tel/fax: 06-32-511714, 

                                          +3630-2998737 

Megbízó kapcsolattartója: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

                               e-mail: hivatal@retsag.hu 

                              tel/fax: 35/550-100 

                                           

 
 
4. A Megbízó által biztosított szolgáltatások 

• Az építési jogosultság biztosítása. 

• Beruházói felelősségi körbe tartozó döntések (műszaki megoldások, 
tervdokumentációk, költségtervek jóváhagyása, vállalkozási feltételek véglegesítése, 
szerződések megkötése, közvetlen beszállítók ütemtervhez igazodó koordinálása, stb.) 
meghozatala a projekt megvalósításának ütemezéséhez igazodva 

• Jelen szerződés teljesítéséhez szükséges Megbízói adatszolgáltatások, dokumentumok, 
dokumentációk biztosítása (a hazai hatóságok, vállalkozók stb. részére szolgáltatandó 
dokumentumok nyelve magyar). 

• Megbízott felkérésére Megbízó részvétele a személyes bekapcsolódását igénylő minden 
megbeszélésen, konzultáción, tervbírálaton és átadása mindazon adatoknak, amelyeket 
a Megbízott igényel, és amelyek a megbízás teljesítéséhez szükségesek. 

• Megbízó által a Megbízott tevékenységéhez szükséges állásfoglalások, döntések, 
jóváhagyások biztosítása az előterjesztéstől számított 2 napon belül. 

 
 
5. Megbízási díj 

A megbízotti feladatok ellátásának fedezetéül szolgáló megbízási díjat Megbízott a beruházás  
pénzügyi lezárásáig , a szerződés  1 számú melléklete  szerint jogosult számlázni,  

összesen 10 600 000 Ft nettó értéken. 

 



 
Megbízási szerződés  Rétság TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 Beruházáshoz  

Megbízó Megbízott jogos számlaköveteléseit a számla kézhezvételétől számított 15 napon 
belül átutalással egyenlíti ki. 

 

 
 
6. Megbízás időtartama és határidők 
Jelen Megbízási Szerződésben rögzített feladatokat 2018. 03.01 naptól, a beruházás pénzügyi 
lezárásának időpontjáig látja el.  A lezárás várható időpontja: 2020.05.30. 
 
7. Egyéb feltételek és kikötések 
Megbízott saját hatáskörében hozott döntésekért felelősséget és garanciát vállal. 

A tervezési és kivitelezési munkákat a magyar szabványok előírásainak megfelelően kell el-
végezni. 

Megbízott a jelen szerződés alapján ráháruló feladatok teljesítéséhez Megbízó hozzájárulásával 
és a plusz  díjazás  fejében közreműködőt vehet igénybe, kinek magatartásáért, mint sajátjáért 
felel.  

Ha Megbízott szükségesnek tartja módosítások kezdeményezését, amelyek a beruházást 
befolyásolják, azt köteles a Megbízóval előzetesen jóváhagyatni. 

Megbízó jelen szerződést 5 napi felmondási határidővel indoklás nélkül írásban felmondhatja. 
A felmondási időre a Megbízottat díj illeti meg. 

Jelen Megbízási Szerződés bekövetkezett felmondása után Megbízott tartozik Megbízó részére 
minden, a beruházás folytatásához szükséges munkadokumentációt költségmentesen 
kiszolgáltatni. Ezen kiszolgáltatási igénnyel szemben Megbízottat nem illeti meg visszatartás 
joga. 

Amennyiben a beruházás megvalósítása a Megbízó döntése alapján szüneteltetésre, vagy 
leállításra kerül, úgy Megbízott jogosult az addig elvégzett tevékenységeknek ellenértékét a 
jelen Megbízási Szerződésben rögzített elszámolási elvek alapján elszámolni. Ilyen eset 
bekövetkezése esetén Felek a jelen szerződésben foglaltak végrehajtását szüneteltetik, és a 
beruházás újraindítása esetén a szerződést a folytatás körülményeinek megfelelően 
aktualizálják és módosítják.. 

A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az 
irányadóak. 

Jelen Megbízási Szerződés teljes körű megállapodást testesít meg és erősebb minden szóbeli, 
vagy írásos értelmezésnél, javaslatnál, vagy közlésnél, amely a Felek által, vagy javukra történt 
illetve történik. 

Felek megállapodnak, hogy jelen Megbízási Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő 
vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti megállapodással kísérlik meg rendezni. Ennek 
sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, vagy azzal 
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkezik, Felek alávetik magukat a Nógrád Megyei Törvényszéknek. Az eljárás 
nyelve a magyar. 

A jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
egyezőt írták alá. 
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- kmf- 
 
 
 
 
 

…………………………….                                      ………………………… 
 

                    Megbízó képviselője                                                         Megbízott 
 
 
 
 

Megbízási Díj Számlázási ütemterve 
 1. számú melléklet  

sorszám számla dátum nettó összege Megjegyzés 
1. I. résszámla 2018.06.30. 1 300 000  

2. II. résszámla 2018.09.30. 1 300 000  

3. III. résszámla 2018.12.30. 1 300 000  

4. IV. résszámla 2019.03.31. 1 100 000  

5. V. résszámla 2019.06.30. 1 100 000  

6. VI. résszámla 2019.09.30. 1 100 000  

7. VII. résszámla 2019.12.30. 1 100 000  

8. VIII. résszámla 2020. 03.31. 1 200 000  

9. Végszámla 2020.05.30. 1 100 000  

  összesen: 10 600 000  
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
1. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről  
Név: RÉTSÁG Város Önkormányzata, Adószám: 15735492-2-12 
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.  
Számlavezető neve: OTP BANK 
Számlaszám: 11741031-15451615-00000000 
Képviseli: Hegedűs Ferenc Polgármester 
továbbiakban mint „Megbízó” 
 
másrészről az  
Székhely:  Majoros Sándor Egyéni Vállalkozó , Adószám: 73002149-1-32,  
MN-i Építész kamarai szám: ME-É-12-0042; NŰJ szám: 188675377 
Nyilvántartási szám: 18693088 
továbbiakban mint „Megbízott’ 
(továbbiakban együttesen „Felek’)  
között 2018.06.25.-én az alábbiak szerint: 
 

Megbízó igénye arra irányul, hogy Megbízott biztosítsa a Megbízó tulajdonában  lévő, 
természetben a Rétság belterülethez tartozó  – 412/20; 379;  209/6; 190/4; 209/10; 
190/3;202/2; 388; 209/7; 190/1; 209/4; 134/37; 209/5; 209/3; 190/2 hrsz-ú  ingatlanon 
(továbbiakban ’Ingatlan’) megvalósítandó A. -Zöld Város  kialakítása 36000 m2-en 

                                  B. Piac, piac csarnok létesítés  és terület megújítása  

                                      valamint kapcsolódó járulékos  munkák parkolók , csapadék és belvíz 
elvezetés, szükséges közmű kiépítések  stb.(továbbiakban “Project’) megvalósításához 
szükséges menedzseri, „bonyolítói”  feladatok  ellátását a jelen Megbízási Szerződésben 
rögzített feltételek szerint. 
 
A jelen okirattal a szerződő Felek tanúsítják és kijelentik, hogy egymás között a 
következőkben állapodnak meg: 
                          
1. Megbízási díj 

A megbízotti feladatok ellátásának fedezetéül szolgáló megbízási díjat Megbízott a beruházás  
pénzügyi lezárásáig,  a módosított   1 számú melléklet  szerint jogosult számlázni. 
A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.  
Felek jelen szerződés módosítását elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

- kmf- 
 
 

 
 

…………………………….                                      ………………………… 
 

                    Megbízó képviselője                                                         Megbízott 
 
 
 



 
Megbízási szerződés  Rétság TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 Beruházáshoz  

 
Megbízási Díj Módosított Számlázási ütemterve 

 1. számú melléklet  
sorszám számla dátum nettó összege Megjegyzés 

1. I. résszámla 2018.12.30. 1 600 000  

2. II.. résszámla 2019.03.31. 1 400 000  

3. III. résszámla .2019.06.30. 1 400 000  

4. IV. résszámla 2019.09.30. 1 400 000  

5. V. résszámla 2019.12.30. 1 400 000  

6. VI. résszámla 2020. 03.31. 1 400 000  

7. Végszámla 2020.05.30. 2 000 000  

  összesen: 10 600 000  
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese               

Marton Szakértő Kft. szerződés módosítási kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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 Polgármesteri Hivatalban lévő lift műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatát a Marton Szak-
értő Kft. végzi. 2018. április hóban kötöttünk a vállalkozással szerződést.  
 
A vállalkozás megküldte a 2019. évre vonatkozó szerződés-módosítási kérelmét. A vállalási ár 
nem változik, továbbra is bruttó 23.880 Ft szolgáltatási díj és 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási 
díj a szerződés összege. A szerződés mellékletében szereplő egyéb járulékos költségek növe-
kednének a tervezet szerint (meghiúsult vizsgálat, oktatás). 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 9. 
                                       
 
                                                                    
                                                                                                                   Fodor Rita Mária 
                                                                                                            jegyző általános helyettese 
 
 

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

2018. április havi ülés napirendje és szerződés jóváhagyása: 
 
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban lévő 
felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Marton Szakértő Kft-vel kötendő, a határozat mellékletét képező vállalko-
zási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés aláírására.” 
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3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 

 
 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban lévő 
felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára vállalkozási szerződés módosításának 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Marton Szakértő Kft-vel kötendő, a határozat mellékletét képező vállalko-
zási szerződés-módosítást jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés alá-
írására. 
 
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Közútkezelői hozzájárulási kérelem – ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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 ÉMÁSZ Hálózati Kft. 2018. novemberi ülésre benyújtott kérelme alapján tulajdonosi hozzájá-
rulást kapott a Rétság, Kossuth utca 2. (195/7) hrsz-ú ingatlan villamosenergia ellátása érdeké-
ben földkábeles csatlakozóvezeték létesítéséhez. 
 
A melléklet tervdokumentáció alapján közútkezelői hozzájárulást is kér a munkák elvégzéséhez. 
A döntés meghozatalához csatolom a tervdokumentációt és a műszaki leírást. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 9. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

1988. évi I. törvény 
a közúti közlekedésről 

 
A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közút melletti ingatlan használata 
36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más léte-
sítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem köz-
lekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a 
közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelő-
je feltételeket írhat elő. 
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMÁSZ Hálózati Kft. közút-
kezelői hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést.  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a helyi közutak üzemeltetője – Ármós 
Zoltán felelős tervező és Horváth Ádám tervező 183873 munkaszámú terve alapján közútkeze-
lői hozzájárulását adja a tulajdonában lévő 229/1 hrsz-úkivett közút besorolású közutak terüle-
tén végzendő munkák elvégzésére az alábbi feltételekkel: 
1. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadá-
lyozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot 
visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. 
4. A közút vízelvezetőrendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. 
A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni 
kell. 
5. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom za-
vartalan biztosítása mellett a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni. 
6. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – 
amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – a jogosultat anyagi és büntetőjogi fele-
lősség terheli. 
7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat saját 
költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani. 
8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-
tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
 
 
Határidő: 2018. február 8. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Határidő:  
Felelős:  
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése (MÁTRA-PHONE Kft.) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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 MÁTRA-PHONE Kft. készíti a Vác – Rétság, a Rétság-Balassagyarmat, Balassagyarmat-
Szécsény szakaszokra leosztott optikai hálózat kiviteli terveit. A kivitelezés városunkban a meg-
lévő ELMÜ-ÉMÁSZ oszlopokon valósulna meg légkábel vezetésével. 
 
A MÁTRA-PHONE Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelmet nyújtott be  
 

I. 
 
a Rétság 03/23 helyrajzi számon megépítendő alépítmény elhelyezésére. A 03/23 hrsz nyilván-
tartásaink szerint kivett árok, területe 0,1047 ha, melynek az önkormányzat 1/1 arányú tulajdo-
nosa. A helyrajzi szám a város északi részén, a transzformátortelep körül található. 
 
 
 

 
 
 

II. 
a.) a Vác-Rétság optikai fejlesztés miatt 6 db helyrajzi számú ingatlanra. Az ellenőrzés so-

rán megállapítottuk, hogy valamennyi helyrajzi szám magánszemélyek tulajdonában álló 
ingatlanok, ezért e kértelmét teljesíteni nem tudjuk. 

b.) a Rétság – Balassagyarmat optikai fejlesztés miatt a kérelemhez csatolt érintett ingatla-
nok jegyzéke 49 helyrajzi számot tartalmaz. a 49 ingatlan közül az alábbiakra lehet tu-
lajdonosi hozzájárulást megadni (egy kivételével az ingatlanok kivett közutak):  
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ba) 096/2 hrsz  
bb) 043/2 hrsz 
bc) 022 hrsz 
bd) 08 hrsz 
be) 06 hrsz 
bf) 05/6 hrsz (szántó) 
bg) 03/58 (05/51 hrsz-re került benyújtásra a kérelem, de az korábban megosztásra ke-
rült,) 
bh) 03/20 hrsz. 
 

A kérelmező tetemes mennyiségű mellékletet küldött. A mellékletek jegyzőhelyettes asszonynál 
megtekinthetők. Tekintettel a hatalmas mennyiségre, a teljes melléklet fénymásolását mellőz-
zük. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 9. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

1988. évi I. törvény 
a közúti közlekedésről 

 
A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közút melletti ingatlan használata 
36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más léte-
sítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem köz-
lekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a 
közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelő-
je feltételeket írhat elő. 
(2)  Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel 
szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg 
a feltételeket módosíthatja. 
(3)  Ha a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyé-
hez kötött építmény elhelyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú igénybevételről is - 
a közút kezelőjének hozzájárulásával - az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban kell hatá-
rozni. Amennyiben az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban 
előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről 
az engedélyező hatóság a közlekedési hatóság nyilatkozata alapján dönt. 
(4) Ha a közút kezelője a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához történő hozzá-
járulás megadásáról vagy megtagadásáról a külön jogszabályban meghatározott határidőn be-
lül nem nyilatkozik, a határidő elmulasztása esetén a hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak 
megfelelően megadottnak kell tekinteni. 
37. § (1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett 
közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni. 
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(2) Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban 
előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelme 
alapján - az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek 
betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges 
intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére kötelezi. 
(3) Ha a közút úttesten kívüli területét közmű építése vagy fenntartása céljából a kezelő hozzá-
járulása nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően vették igénybe, az (1) bekezdésben 
meghatározott díjat meg kell fizetni, és a (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. 
38. § Kezelői hozzájárulás nélkül a közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető 
igénybe (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi be-
rendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy bel-
vízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges. 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁTRA-PHONE Kft. tulajdo-
nosi hozzájárulás kérelméről készített előterjesztést. 
 

I. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a 03/23 hely-
rajzi számú ingatlanon alépítményi munkák elvégzéséhez. 
 

II. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Vác-Rétság 
Balassagyarmat településeken elkészítendő optikai hálózat légvezeték építése céljából a tulaj-
donában lévő  

- 096/2 hrsz-ú, a 043/2 hrsz-ú, a 022 hrsz-ú, a 08 hrsz-ú, a 06 hrsz-ú, a 05/6 hrsz-ú, a 
03/58 hrsz-ú (mely a 05/51 hrsz-ú ingatlan megosztásából jött létre), a 03/20 hrsz-ú  

ingatlanokon folytatandó munkára. 
 
 
A határozat elválaszthatatlan részét képezi az érintett ingatlanok jegyzéke. A jegyzékben feltün-
tetésre került az önkormányzati tulajdon. Egyéb esetekben az önkormányzat a tulajdonosi hoz-
zájárulási kérelmet hatáskör hiányában elutasítja.  
 
 

III. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a helyi közutak üzemeltetője közútkeze-
lői hozzájárulását adja a tulajdonában lévő  

- 096/2 hrsz-ú, a 043/2 hrsz-ú, a 022 hrsz-ú, a 08 hrsz-ú, a 06 hrsz-ú, a 03/58 hrsz-ú 
(mely a 05/51 hrsz-ú ingatlan megosztásából jött létre), a 03/20 hrsz-ú  

kivett közút besorolású közutak területén végzendő munkák elvégzésére az alábbi feltételek-
kel: 
1. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadá-
lyozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  
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2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot 
visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. 
4. A közút vízelvezetőrendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. 
A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni 
kell. 
5. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom za-
vartalan biztosítása mellett a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni. 
6. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – 
amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – a jogosultat anyagi és büntetőjogi fele-
lősség terheli. 
7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat saját 
költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani. 
8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-
tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
 
 
Határidő: 2018. február 8. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 







Melléklet a ………../2019. (I.25.) Kt. határozathoz 
 
 
 

Érintett ingatlanok jegyzéke 
 

I. rész. 
 

Vác Rétság optikai fejlesztés EL,  
Vác Rétság optikai fejlesztés ÉM 

légkábel építés meglévő 22 kV-os oszlopsoron 
ELMŰ-ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel 

 
Munka azonosító: EB-37166, EB-37167 

 
Munkaszám: MP-2018-15 

 
 
 

Helyrajzi szám Ingatlan címe Építés jellege Tulajdonos 
096/5 Rétság  Légkábel építés meglévő oszlopsoron Szántó – Márczy Erik 
096/2 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Kivett út - Önkormányzat 
095 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Országos közút, Magyar Állam 

094/2 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron nincs 
093/1 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron szántó- Pfaffné 
089 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron kivett telephely - ÉMÁSZ 
086 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Kivett országos közút – Magyar Állam 

085/4 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron kivett telephely - CASA-PLAST KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

085/9 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron kivett telephely - ULTRAGEL HUNGARY 2000 



KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 
085/11 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron kivett ipartelep -  Gere Gábor és neje 
085/13 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron TMU HUNGARY KFT. 
084/23 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Lénárt András 
040/2 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Pfaff Lászlóné 

040/3 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron SZEGNER SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

040/1 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Bulejsza Ferenc 

040/4 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron SZEGNER SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

040/8 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron : Szombati József  
 

040/6 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Nagy Lajosné 

043/2 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
- kivett út 

043/4 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Miskédi Györgyné  
021/15 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Rezsnák József  
021/14 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Rezsnák József  
021/13 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Rezsnák József  
021/12 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Rezsnák József  
021/10 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Rezsnák József  

022 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron  RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - közút 
023/1 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Varga Lászlóné  
014/1 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron több magánszemély tulajdonos 
010 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: MAGYAR ÁLLAM (Jenő patak) 

09/15 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron több magánszemély a tulajdonos 
09/14 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: dr. Kása Géza  

08 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - közút 
07/13 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Majoros Edit  
07/14 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Gyimesi István  



06 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – kivett 
közút 

05/6 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
04 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: MAGYAR ÁLLAM 

03/51 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron 03/58 kivett út (másik fele magánszemélyé lett) 

03/20 
Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA -kivett 

közút 
 

03/18 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Varga Albert István  
03/17 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Bulejsza János  
03/16 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Bulejsza János  
03/15 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Bérci Lászlóné  
03/14 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: dr. Katona Ernő  
03/57 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: dr. Katona Ernő  
03/56 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Kardos Istvánné  
03/12 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Kardos Istvánné  
03/11 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Menczel Gyuláné  
03/10 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Féjáné Sirkó Andrea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„II” rész 
 

Rétság Balassagyarmat optikai fejlesztés ÉM, 
légkábel építés meglévő 22 kV-os oszlopsoron 

ELMŰ-ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel 
 

Munka azonosító: EB-37168 
 

Munkaszám: MP-2018-16 
 
 
 

Helyrajzi 
szám Ingatlan címe Építés jellege Tulajdonos 

 03/44 Rétság Alépítmény építés, légkábel építés meglévő oszlopsoron  Szántó – Fehér Józsefné 
03/45 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Szántó – Kramlik László 
03/46 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Szántó – Kramlik Lászlóné 
 03/47 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Szántó – Megyeri Károly 
03/48 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Szántó – Varga János 
 03/49 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Szántó – Varga János 
 
 



Rétság Balassagyarmat optikai fejlesztés ÉM, 
légkábel építés meglévő 22 kV-os oszlopsoron 

ELMŰ-ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel 
 

Munka azonosító: EB-37168 
 

Munkaszám: MP-2018-16 
 
 
 

Helyrajzi 
szám Ingatlan címe Építés jellege Tulajdonos 

 03/44 Rétság Alépítmény építés, légkábel építés meglévő oszlopsoron  Szántó – Fehér Józsefné 
03/45 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Szántó – Kramlik László 
03/46 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Szántó – Kramlik Lászlóné 
 03/47 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Szántó – Megyeri Károly 
03/48 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Szántó – Varga János 
 03/49 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Szántó – Varga János 
 



Vác Rétság optikai fejlesztés EL,  
Vác Rétság optikai fejlesztés ÉM 

légkábel építés meglévő 22 kV-os oszlopsoron 
ELMŰ-ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel 

 
Munka azonosító: EB-37166, EB-37167 

 
Munkaszám: MP-2018-15 

 
 
 

Helyrajzi szám Ingatlan címe Építés jellege Tulajdonos 
096/5 Rétság  Légkábel építés meglévő oszlopsoron Szántó – Márczy Erik 
096/2 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Kivett út - Önkormányzat 
095 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Országos közút, Magyar Állam 

094/2 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron nincs 
093/1 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron szántó- Pfaffné 
089 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron kivett telephely - ÉMÁSZ 
086 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Kivett országos közút – Magyar Állam 

085/4 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron kivett telephely - CASA-PLAST KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

085/9 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron kivett telephely - ULTRAGEL HUNGARY 2000 
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 

085/11 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron kivett ipartelep -  Gere Gábor és neje 
085/13 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron TMU HUNGARY KFT. 
084/23 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Lénárt András 
040/2 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Pfaff Lászlóné 

040/3 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron SZEGNER SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

040/1 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Bulejsza Ferenc 



040/4 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron SZEGNER SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

040/8 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron : Szombati József  
 

040/6 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron Nagy Lajosné 

043/2 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron     Név: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

043/4 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Miskédi Györgyné  
021/15 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Rezsnák József  
021/14 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Rezsnák József  
021/13 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Rezsnák József  
021/12 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Rezsnák József  
021/10 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Rezsnák József  

022 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron  RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - közút 
023/1 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Varga Lászlóné  
014/1 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron több magánszemély tulajdonos 
010 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: MAGYAR ÁLLAM (Jenő patak) 

09/15 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron több magánszemély a tulajdonos 
09/14 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: dr. Kása Géza  

08 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - közút 
07/13 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Majoros Edit  
07/14 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Gyimesi István  

06 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – kivett 
közút 

05/6 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
04 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: MAGYAR ÁLLAM 

03/51 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron 03/58 kivett út (másik fele magánszemélyé lett) 

03/20 
Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA -kivett 

közút 
 



03/18 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Varga Albert István  
03/17 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Bulejsza János  
03/16 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Bulejsza János  
03/15 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Bérci Lászlóné  
03/14 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: dr. Katona Ernő  
03/57 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: dr. Katona Ernő  
03/56 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Kardos Istvánné  
03/12 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Kardos Istvánné  
03/11 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Menczel Gyuláné  
03/10 Rétság Légkábel építés meglévő oszlopsoron           Név: Féjáné Sirkó Andrea  

 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Tulajdonosi hozzájárulás kérése – 209/10 hrsz-ú ingatlan villamosenergia ellátásához 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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 Nógrádvill Kft. képviseletében Király László tulajdonosi hozzájárulási kérelmet nyújtott be a 
209/10 helyrajzi számú (kivett piactér művelési ágú) ingatlanon végzendő munkákra. A terüle-
ten 8 db üzlet villamosenegia ellátása kerülne kialakításra a Zöld város pályázat keretén belül.  
A helyrajzi szám kizárólag az önkormányzat tulajdona, a pályázat megvalósítás közös célunk.  
A kérelmező tulajdonosi hozzájárulást kér a 190/3 hrsz-ú kivett parkoló és út besorolású és a 
202/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület besorolású ingatlanokra A kérelem közútkezelői hozzájá-
rulása  a190/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozik.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2019. január 9. 
                                                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrádvill Kft. tulajdonosi hoz-
zájárulás kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 209/10 helyrajzi számon 8 db üzlet villamosenergia ellátása érdekében a 
munkák elvégzésére a 190/3 hrsz-ú kivett parkoló és út besorolású és a 202/2 hrsz-ú kivett be-
építetlen terület besorolású ingatlanokra tulajdonosi hozzájárulását adja.  
 
A 190/3 hrsz-ú kivett parkoló és út besorolású ingatlanra közútkezelői hozzájárulását adja 
azalábbi feltételekkel: 
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1. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot 
visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. 
4. A közút vízelvezetőrendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. 
A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni 
kell. 
5. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom za-
vartalan biztosítása mellett a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni. 
6. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – 
amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – a jogosultat anyagi és büntetőjogi fele-
lősség terheli. 
7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat saját 
költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani. 
8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-
tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
9. A kivitelezés megkezdésének napját a kivitelező köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatal jegyző-
jének. 
 
 
 
Határidő: értesítésre 2019. február 08. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

FŐKEFE Kft. bérleti szerződése 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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 Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2019. évben is bérelni kívánja a Templom u. 8. szám alatti épületből az általa jelenleg is hasz-
nált részt. 
 
Kérésére megküldtük a 2019. évi bérleti szerződés tervezetét, melyet jogászuk áttekintett. A 
2018. évben is részükről megfogalmazott szerződés-tervezethez az alábbi kifogásokat fogal-
mazta meg: 
 
Bérleti szerződés 2.2 pontjában megfogalmazottakat törölni kéri, mivel határozott idejű szerző-
dést kötünk, másrészt kifogásolja, hogy az a szerződé egyoldalú módosítása lenne.  
 
A 2.4-es pontban a fizetési időt javította 8 napról 15 napra. 
 
A 3. pont a jogász részéről átfogalmazásra került. Jelenlegi javaslat szerint így szól: „Bérlő köte-
les a bérlemény használatával összefüggésben felmerült közüzemi díjakat (víz, gáz, 
villamosenergia) Bérbeadó számlája alapján megtéríteni”. 
 
Ez a megfogalmazás értelmezhető úgy is, hogy az általa használt m2 arányában kívánja megfi-
zetni a költségeket. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy kifizette a teljes épület rezsiköltségét. A 
Református Egyházzal közvetlenül rendezte a rájuk jutó részt. Ez rögzítésre is kerül az egyház-
zal kötött megállapodás 5. pontjában: „Tulajdonos közművet nem szolgáltat. A használattal 
kapcsolatosan felmerült költséget a Használó viseli és fizeti meg a Főkefe Nonprofit Kft. felé.”  
 
20. § (1) A lakást jogcím nélkül használó, a jogosult részére lakáshasználati díjat (a továbbiak-
ban: használati díj) köteles fizetni. A használati díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos ösz-
szeg. 
(2) *  A jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díj emel-
hető. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a jogcím nélküli használó másik lakásra tarthat 
igényt. 
(3) Önkormányzati lakás esetén a használati díj emelésének mértékét és feltételeit önkormány-
zati rendelet határozza meg. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 9. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  
 
 
Határidő:  
Felelős:  
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó munkaügyi előadó   

                          Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019.01.25-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 Kttv. 225/C §-a tartalmazza a polgármester szabadságára vonatkozó rendelkezéseket.  „A pol-
gármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester 
szabadságának ütemezését.” 
 
Polgármester részére 2019. évben megállapított szabadságok: 
 
Előző évről áthozott:     27 nap 
Tárgyévi szabadság (szept 30-ig):   29 nap 
Összes szabadság:     56 nap  
 

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 össz.
Január x x x x x x x x x x x x x 13
Február x x x x x x x x x x x x x 13
Március x x x x 4
Április 0
Május x x 2
Június x x x x x 5
Július x x x x x x x x x x 10
Augusztus 0
Szeptember x x x x x x x x x x 10  
 
 
Polgármester úr a következőkről tájékoztatott a előterjesztés készítésekor: „A szabadságomat 
megpróbáltam a jelenleg ismert feladataim szerint ütemezni. Az önkormányzati munkák fontossá-
ga azonban megkívánja az esetlegesen előfordulható módosítást.”  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabadságolási tervemet elfogadni szíveskedjen. 

 
 

Rétság, 2019. január 16. 
                   Hegedűs Ferenc 
                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

2011. évi CXCIX. törvény (Kttv) 
225/C. § *  (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult. 
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a pol-
gármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően 
kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-
testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően 
csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt 
nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a pol-
gármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a 
tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év már-
cius 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 
(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) bekezdésben fog-
laltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá, 
és a szabadságot a polgármester adja ki. 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019. (I.25.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester szabadságolási 
ütemterve című előterjesztést és az alábbiak szerint jóváhagyja. 
 
Előző évről áthozott:     27 nap 
Tárgyévi szabadság (szept 30-ig):   29 nap 
Összes szabadság:     56 nap  
 

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 össz.
Január x x x x x x x x x x x x x 13
Február x x x x x x x x x x x x x 13
Március x x x x 4
Április 0
Május x x 2
Június x x x x x 5
Július x x x x x x x x x x 10
Augusztus 0
Szeptember x x x x x x x x x x 10  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

     
     dr. Varga Tibor 
             jegyző 
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Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó          Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc 
KÖZFOGLALKOZTATÁSI HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE 

2019. január 25-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 Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége tájékoz-
tatása alapján 2019. január hótól a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében az 
elhelyezkedés lehetőségnek megteremtése érdekében újabb képzési programok indítására kerül 
sor. 
 
Az intézkedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevők részére szakképzettség megszer-
zését segítő képzési és kompetencia fejlesztési programok szervezése. 
 
Jelenlegi információk szerint a rétsági lakosok köréből 4 fő nyújtott be szándéknyilatkozatot a kép-
zésekre: (2 fő lakástextil előállító, 2 fő betanított kőműves). 
 
A képzések tervezett kezdete és vége: 2019.01.29 – 2019.04.30 közötti időszakban ( a képzés 
indításától függően) 
 
Támogatás mértéke: 100% bér és járulék ( br.: 81.530 Ft/hó + 7949 Ft/hó) 
 
Ahhoz, hogy a szándéknyilatkozatot tett rétsági lakosok képzése megvalósulhasson szükséges az 
új hatósági szerződés megkötése. A megvalósításban az önkormányzat, mint közfoglalkoztató 
venne részt. Az új szerződés megkötésének alapfeltétele, hogy a jelenleg aktív foglalkoztatási lét-
szám betöltött legyen.  
 
Az önkormányzat egy aktív szerződéssel rendelkezik, amely az alábbi feltételekkel került megkö-
tésre:  
Szerződött létszám: 20 fő  
Jelenleg feltöltött létszám: 20 fő 
Támogatás mértéke: 100 % 
Közvetlen költség igénylése: igen 
Támogatás időtartama: 2018.07.01-2019.02.28. 
 
Az előző évekhez hasonlóan a képzés szervezése során elég sok a bizonytalan tényező. Jelen 
kérelemben szereplő igény csak a megvalósulás előtt tölthető fel a Közfoglalkoztatási Támogatá-
sok Keretrendszerében (https://ktk.munka.hu/), így az előterjesztés mellékletében a munkaanyag 
bemutatására nincs lehetőség. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint és a hosszabb 
idejű közfoglalkoztatást érintő újabb szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen. 
 
2019. január 16. 
  

Hegedűs Ferenc 
    polgármester  
 

 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

3. Jogszabályi háttér: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Mű-
velődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváha-
gyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyv-
tár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major 
bizottsággal egyeztetni. 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.( 01.25.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás támogatás ha-
tósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 100%-os állami támogatás mellett, 2019. 01.29.-tól 
2019.04.30-ig , 4 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön a képzés időtartamára. i. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási ha-
tósági szerződést a fenti feltételekkel aláírja. 
 
Határidő: 2019. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.( 01.25. KT. HATÁROZATA 

 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás támogatás ha-
tósági szerződés megkötésének engedélyezésére készült előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület nem támogatja az újabb közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötését.  
 
 
Határidő: ---- 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

dr. Varga Tibor 
        jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez szükséges ÉMÁSZ szerződések jóváhagyása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 25-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 2018. évi karbantartási terv elfogadásakor döntött arról, hogy ismételten 
támogatja a térfigyelő kamerarendszer bővítését. A munkákat a Rétsági Polgárőr Egyesület 
rendelte meg. 
 
A kamerarendszer üzemeltetése ÉMÁSZ hálózatról valósulhat meg. A költségek viselője Rétság 
Város Önkormányzat lesz. A rákötésekhez szerződéseket kellett kötni az ÉMÁSZ Hálózati Kft-
vel. Érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok: 

- 472 hrsz (Jókai u. 25. számú ingatlan előtti kamera), 
- 134/37 hrsz (Nyárfa u. 1-7. számú sorház előtti kamera), 
- 40/1 hrsz (Búzavirág u. 28. szám előtti kamera), 
- 14 hrsz (Rózsavölgy u. 34. szám előtti kamera), 
- 543/2 hrsz (Széchenyi u. játszótérnél lévő kamera), 
- 361 hrsz (Hunyadi sor Táncsics u. felöli részén lévő kamera), 
- 229/1 hrsz (Kossuth u. 31. szám előtti kamera), 
- 579 hrsz (Szérűskert u – Mező u. saroknál lévő kamera), 
- 453 hrsz (Petőfi u. 42. szám előtti kamera). 

 
A felsorolt helyeken lévő kamerák elektromos energiaellátáshoz  

- hálózathasználati, 
- hálózat-csatlakozási és 
- villamosenergia-vásárlási szerződés megkötése szükséges. 

 
Az ügyintézéssel megbízott vállalkozó felhatalmazás alapján a szerződéseket aláírta. A hatá-
lyos kötelezettségvállalási szabályok alapján azonban az önkormányzat nevében a polgármes-
ter vagy az általa szabályzatban megbízott személy vállalhat kötelezettséget.  
 
A leírtak alapján kérem, hogy a szerződéseket jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 16. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (XII.17.) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3.§ Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer bő-
vítéséhez szükséges ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel kötendő szerződések jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a  

- 472 hrsz-en (Jókai u. 25. számú ingatlan előtt), 
- 134/37 hrsz-en (Nyárfa u. 1-7. számú sorház előtt), 
- 40/1 hrsz-en (Búzavirág u. 28. szám előtt), 
- 14 hrsz-en (Rózsavölgy u. 34. szám előtt), 
- 543/2 hrsz-en (Széchenyi u. játszótérnél lévő), 
- 361 hrsz-en (Hunyadi sor Táncsics u. felöli részén lévő), 
- 229/1 hrsz-en (Kossuth u. 31. szám előtt), 
- 579 hrsz-en Szérűskert u – Mező u. saroknál lévő kamera, 
- 453 hrsz-en (Petőfi u. 42. szám előtti) 

elhelyezett térfigyelőkamera elektromos áramellátása érdekében az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel 
megkötött  

- hálózathasználati, 
- hálózat-csatlakozási és 
- villamosenergia-vásárlási 

szerződéseket jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződések alá-
írására, a kötelezettségvállalások megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette:  Fodor Rita jegyző általános helyettese 

                                                                                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester              
HESZ HENRIETTE KÉRELME 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. január 25-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! 
 
Hesz Henriette Rétság, Börzsönyi út 33. szám alatti lakos ismételten azzal a kéréssel fordul a tisz-
telt Képviselő-testülethez, hogy a Rétság 058/10 hrsz-ú, 6.815 m2 szántó besorolású területet meg 
szeretné vásárolni, illetve bérelni kívánja.   
 
Az ügyfél már 2014. és 2016. évben is nyújtott be hasonló tartalmú kérelmet.  
A Képviselő-testület a kérelem tárgyát képező önkormányzati ingatlant értékesítésre nem jelölte ki.  
 
Bérbeadásnak a hatályos vagyonrendeltünk alapján nincs akadálya. Ebben az esetben a 
232/2013.(IX.27.) számú Kt. határozatban meghatározott bérleti díjtétellel számolva 
földhaszonbérleti szerződést kell kötni a kérelmezővel.  
 
A jelenleg hatályos bérleti díj 3,5 Ft/m2/év. A terület éves bérleti díja (6.815 m2 x 3,5 Ft) 23.853 Ft. 
 
Az ügyfél levelét és közeljövőben lejáró szerződését előterjesztésemhez mellékelem. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2019. január 16. 
 
 

 Hegedűs Ferenc 
polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2014. (II.28.) számú Kt. határozata 

 
 
 

Tárgya: Hesz Henriette kérelme 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hesz Henriette kéréseiről készített 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a Pusztaszántói út felől a magántulajdonban lévő gaz-
dasághoz is vezető mellékút elején „Zsákutca” közlekedési tábla kihelyezésre kerüljön.  
 
A Képviselő-testület a kérelemben megjelölt szántó és beépítetlen terület művelési ágú földterüle-
teit, illetve a temető területét értékesítésre nem jelöli ki.  
A mezőgazdasági művelésre alkalmas területek pályázati úton történő bérbeadásáról később dönt. 
 
Határidő: Kérelmező értesítésére 2014. március 4. 
Felelős: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h. 

 
Kivonat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
2016. január 22. napján megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésről  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
12/2016. (I.22.) számú határozata 

 
 
 
 

Tárgya: Hesz Henriette kérelme 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hesz Henriette földhasználatra vo-
natkozó kérelméről készített előterjesztést. 
 
 A Képviselő-testület a területet nem kívánja eladni, a haszonbérbeadást támogatja.  
 
A 058/10 hrsz-ú, 6.815 m2 nagyságú szántó művelési ágú termőföld használatára 2016. március 
1. naptól maximum három évre szóló haszonbérleti szerződést kell kötni. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező haszonbérleti 
szerződést aláírja. 
 
Határidő:  2016. január 29. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Hegedűs Ferenc sk.                                                                             Dr. Varga Tibor sk. 
   polgármester                                                                                                jegyző 
 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 232/2013.(IX.27.) számú Kt. hatá-
rozata (földhaszonbérleti díjról), melyet a 230/2015. (XI.20.) számú határozat nem mó-
dosít 

 

3. Jogszabályi háttér 

 
15/2004.(X.04.) rendelet 

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS  SZABÁLYARÓL 
 

8.§ 
 

 
(4) Ingó és ingatlan vagyontárgyak határozott vagy határozatlan időre adhatóak bérbe.1 A 

határozott idejű bérleti jogviszony időtartama a földhaszonbérlet esetén a 3 évet, az (5) 
bekezdésben foglalt esetben a 6 hónapot csak akkor haladhatja meg, ha ahhoz a képvise-
lő-testület hozzájárul. 

 
 

12.§ 
 

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására (bér-
letére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon-
tárgyak létesítésére a (2) bekezdésben foglaltak kivételével pályázatot ír ki. 
 

(2) A pályázati rendszer nem terjed ki: 
a.) telek kiegészítésének értékesítésére, nem önkormányzati tulajdonú felépítmények alatti 

földterületek hasznosítására, értékesítésére 
b.) vagyontárgy önkormányzati alapítású vállalkozásba vitelére, gazdasági társaságok üzlet-

részeinek értékesítésére, 
c.) állami feladatot ellátó állami szervek elhelyezésére, 
d.) részvények értékesítésére, 
e.) pályáztatás kétszeri eredménytelensége utáni esetekre    
f.)  ha a hasznosítandó helyiség közérdekű célt és az önkormányzat által ellátott oktatási, 

kulturális, egészségügyi és szociális feladat megoldását szolgálja 
g.) a várhatóan 1 millió Ft egyedi értékhatár alatti vagyontárgy értékesítésére, kivéve több 

jelentkező esetét, illetve 1 millió forintot elérő vagy meghaladó értékhatár esetén, ha a 
Képviselő-testület az önkormányzat valamint Rétság város hosszú távú stratégiai elkép-
zelési megvalósítása céljából, megalapozott önkormányzati érdekből a pályázat mellőzé-
séről rendelkezik, 

h.) lakóház építés céljára kialakított telkek elidegenítésére   
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i.) mezőgazdasági rendeltetésű földek haszonbérbe adására 
j.) ellenérték nélküli vagyonhasznosítás esetére   

 
 

A 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 16/2015 (XII.21.) önkormányzati rendelet  
 

3. § 
(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelő-
dési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követő-
en lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen 
szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni. 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.( I.25.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hesz Henriette földhasználatra vo-
natkozó kérelméről készített előterjesztést. 
 
 A Képviselő-testület a területet nem kívánja eladni, a haszonbérbeadást támogatja.  
 
A termőföld használatáról 2019. március 1. naptól ………………… -ig haszonbérleti szerződést kell 
kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező haszonbérleti 
szerződés tartalmával azonos feltételekkel a 2019. március 1. naptól hatályos szerződést  aláírja. 
 
Határidő:  2019. február 28. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
  
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

Dr. Varga Tibor 
jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária          Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

A RÉTSÁGI ÁRPÁD EGYLET  
2018. ÉVI TÁMOGATÁS MÓDOSÍTÁSI KÉRELME 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. január 25-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 Rétsági Árpád Egylet kérelmet nyújtott be 2018. évi önkormányzati támogatásának módosítása 
tárgyában. Az Egylet 2018. évben 800.000 Ft támogatást kért és kapott. A megkötött megállapo-
dásban a különböző célokra fordított összegek azonban változtak. A kérelmet előterjesztésemhez 
mellékelem. 
 
Íjász-lövész szakosztály: 
 

Cél 
Megállapodás 
szerinti összeg (Ft) 

 
Biztosítási díj, rajtengedélyek, sportorvosik: 330.000,-Ft 
Építési anyagok:   40.000,-Ft 
Benzin a fűnyíráshoz: 20.000,-Ft 
PB palackok cseréje:  10.000,-Ft 
Lőszerek, nyílvesszők, 3D-s célok:  250.000,-Ft 
Összesen: 650.000,-Ft 

 
Cél 

 
Megállapodás 
módosítás szerinti  
összeg (Ft)  

 
Biztosítási díj, rajtengedélyek, sportorvosik: 
Építési anyagok, javítás, karbantartás: 

336.000,-Ft 
40.000,-Ft  

Benzin fűnyíráshoz: 20.000,-Ft 
PB palackok cseréje: 4.000,-Ft 
Lőszerek, fegyverek, nyílvesszők, célok lőlapok: 250.000,-Ft 
Összesen: 650.000 
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Labdarúgó öregfiúk szakosztály: 

Cél 

 
Megállapodás 
szerinti  
összeg (Ft) 

 
2018. évi bajnokság tagdíj, nevezési díj: 6.000,-Ft 
Versenyengedély 2018. évre: 25.000,-Ft 
Bírói díj: 30.000,-Ft 
Utazási költség: 25.000,-Ft 
Terembérleti díj: 64.000,-Ft 
Összesen: 150.000,-Ft 

Cél 

 
Megállapodás 
módosítás szerinti  
összeg (Ft) 

 
Bírói díj 18.600,-Ft 
Versenyengedély 2018 évre: 11.935,-Ft 
Tagdíj: 6.644,-Ft 
Terembérleti díj: 66.000,-Ft 
Utazási költség: 46.821,-Ft 
Összesen: 150.000,-Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2019. január 14. 

 
      Hegedűs Ferenc 
       polgármester 

 
 
 

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

- RET/4259/2018 megállapodás, melyet előterjesztésemhez mellékelek.  
 

3. Jogszabályi háttér 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Mű-
velődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváha-
gyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyv-
tár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major 
bizottsággal egyeztetni. 
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4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.( I.25.) KT. HATÁROZATA 

  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Árpád Egylet 2018. évi 
önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási cél az 
alábbiak szerint kerüljön módosításra: 
 
 
Íjász-lövész szakosztály: 
 
 
Biztosítási díj, rajtengedélyek, sportorvosik: 
Építési anyagok, javítás, karbantartás: 

336.000,-Ft 
40.000,-Ft  

Benzin fűnyíráshoz: 20.000,-Ft 
PB palackok cseréje: 4.000,-Ft 
Lőszerek, fegyverek, nyílvesszők, célok lőlapok: 250.000,-Ft 
Összesen: 650.000,-Ft 
 
 
Labdarúgó öregfiúk szakosztály: 
 
 
Bírói díj: 18.600,-Ft 
Versenyengedély 2018 évre: 11.935,-Ft 
Tagdíj: 6.644,-Ft 
Terembérleti díj: 66.000,-Ft 
Utazási Költség: 46.821,-Ft 
Összesen: 150.000,-Ft 
 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás 
módosítást aláírja. 
 
 
 
Határidő: 2019 február 8. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
                                                                                                                                   

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                                               Dr. Varga Tibor 
   Jegyző 
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MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 
1.sz. 

              
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és 
a Rétsági Árpád Egylet – képviselő: Fodor László elnök – között 2017. évi önkormányzati 
támogatás módosítása felhasználása tárgyában: 
 

1.) A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul. 
 

2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 

 
 
 
 
Íjász-lövész szakosztály: 

 
  

   
 
Biztosítási díj, rajtengedélyek, sportorvosik: 
Építési anyagok, javítás, karbantartás: 

336.000,-Ft 
40.000,-Ft  

Benzin fűnyíráshoz: 20.000,-Ft 
PB palackok cseréje: 4.000,-Ft 
Lőszerek, fegyverek, nyílvesszők, célok lőlapok: 250.000,-Ft 
Összesen: 650.000,-Ft 
 

 
 

 
 Labdarúgó öregfiúk szakosztály: 
 
 
Bírói díj 18.600,-Ft 
Versenyengedély 2018 évre: 11.935,-Ft 
Tagdíj: 6.644,-Ft 
Terembérleti díj: 66.000,-Ft 
Utazási költség: 46.821,-Ft 
Összesen: 150.000,-Ft 
 
 

 
 

 
2.) A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok 

maradnak. 
 
 
Rétság, 2019. ……………………………………… 
 
 
 

   Hegedűs Ferenc            Fodor László   
polgármester                                                      elnök 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK MUNKACSOPORTHOZ ÉRKEZETT KÉRELEM 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. január 25-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Társadalmi Kapcsolatok Ad-hoc Munkacsoporthoz 1 kérelem érkezett. 
 
 
A Rétsági Városi Nyugdíjas Klub színházlátogatást tervez. A rendezvényen 80 fő venne részt. A 
színházjegy ára 2.500 Ft/fő. A színházlátogatás összeköltsége a tervezettek szerint 200.000 Ft. 
Átvállalható költséghányad: 200.000 Ft x 70 % = 140.000 Ft. A kérelem a szabályzatnak megfe-
lel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen.      
 
Rétság, 2019. január 11. 
                 
 
   
                                                                                                                      Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                     alpolgármester 

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

Keret felhasználás 

Felhasználás
Felhasználás 
össz.

Rendelkezésre 
álló keret

Rendelkezésre álló keret 
Felhasználás
2019. január havi ülés
Rétság Városi Nyugdíjas Klub 140 000 140 000 -140 000

0 -140 000

 

 
 



Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezett kérelem                                                       2019. 01.25-i Kt. ülésre 
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3.)  Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 

 
 

4.) 4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2019. (I.25.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Mun-
kacsoport döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a Rétsági Városi Nyugdíjas Klub 
színházlátogatás belépőjegyköltségeiből 140.000 Ft-ot átvállal.  

 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
 
Határidő: kérelem szerint, 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

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

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. január 25-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 napi hivatali munkáról részleteiben nem számolok be, az már ismert a Képviselő-testület előtt. 
 
Jelen ülésen is több olyan napirend szerepel, melyek polgármesteri munkám során íródtak.  
 

- Kovács Miklós tervező közreműködésemet kérte a Zöld város építési engedély kérelem 
benyújtásához beszerzendő szakhatósági engedélyek megszerzésében. A szakhatósági 
engedélyek kiadását sikerült meggyorsítanom, az engedélykérelem benyújtásra került. A 
piac építési engedélyét megkaptuk. A minap érkezett meg a jogerősítés is. 
  

- A Közlekedésfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan szakhatósági eljárás keretében hely-
színi szemlén vettem részt. Hiánypótlásokat teljesítettünk. Az építési engedély megér-
kezett, jogerős.  
 

- A Közlekedésfejlesztési pályázat keretében létesülő gyalogátkelőhely építési engedélye 
február elején lejár. Kértem az engedély meghosszabbítását, közben a hatósággal 
egyeztetve más megoldást találtunk. 
 

- A lakosság teljes joggal sürgeti az elmúlt év márciusában eldöntött téli rezsicsökkentés 
támogatás keretében a nem gázszolgáltatást igénybe vevők támogatását. A 12.000 
Ft/háztartás tűzifa, PB gázpalack támogatásával kapcsolatban érkezett árajánlatokra 
tisztázó kérdéseket tettünk fel, egy esetben szerződés-tervezetet kértünk. Kerestem he-
lyi vállalkozókat (vagy a közeli településen működő vállalkozásokat is). A tájékozódásom 
eredményéről előterjesztés készült.  

 
- Kivitelezőt kerestem a sebességmérő integrálására. Az előző vállalkozást nem kívánom 

írásban minősíteni. Az újabb árajánlatról előterjesztés készült. 
 

- Közreműködtem a hóeltakarításban. Önkormányzati területeket is takarítottam, például 
Pusztaszántói út, Nyárfa utca, Körtefa utca, Szőlő utca, Rózsavölgy utca, Takarék út. 
Takarítottam nem a város tulajdonában lévő, de forgalom szempontjából kiemelt terüle-
teket is, például: Munkaügyi Központ, MOL kút, OMV kút. 
 

- Megrendeltem a  Képviselő-testület által jóváhagyottak szerint a KRESZ táblákat. 
 

- Ellenőriztem a közvilágítást. Hibabejelentést tettem következő közterületeken lévő lám-
patestek meghibásodásáról: Rákóczi út, Buszforduló, Mikszáth utca. 
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Szabadságra ebben a hónapban nem volt lehetőségem elmenni. A fennmaradó részt 2019. 
első hónapjaiban kiveszem. 
 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
 
Rétság, 2019. január 15. 
  
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária          Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATINAK VÉG-
REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-

SEKRŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. november 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 határoza-
tok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek. 
 
241-ig beszámolva 
 
242/2018.(XII. 04.) KT. határozat: Döntés bölcsődepályázat benyújtásáról 
A tervező és a pályázatíró értesült a döntésről. 
 
243/2018.(XII. 04.) KT. határozat: Támogatási Szerződés 1. számú módosítása (Zöld város) 
A szerződés módosításra aláírásra került.  
 
244/2018.(XII. 04.) KT. határozat: Szerződés jóváhagyása (közúti biztonsági audit lefolytatá-
sára) 
A szerződés aláírásra került. A javaslat megküldésre került a tervezőnek 
 
245/2018.(XII. 04.) KT. határozat: Delegálás lehetősége az Arany János Tehetséggondozó 
programba 
A kérelmező értesítése megtörtént. 
 
246/2018.(XII.14.) KT. határozat: A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve 
Végrehajtás folyamatos. 
 
247/2018.(XII.14.) KT. határozat: Megbízási szerződés jóváhagyása (Irattárrendezés II. 
ütem) 
A szerződés aláírása megtörtént. 
 
 



2 
 

248/2018.(XII.14.) KT. határozat: 2019. évi belső ellenőrzési terv 
Végrehajtás folyamatos 
 
249/2018.(XII.14.) KT. határozat: Szerződések jóváhagyása (Gyermekszínház) 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 
 
250/2018.(XII.14.) KT. határozat: Szerződések jóváhagyása (EFI) 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 
 
251/2018.(XII.14.) KT. határozat: Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai 
programjának jóváhagyása 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 
 
252/2018.(XII.14.) KT. határozat: Vállalkozási szerződés jóváhagyása (szociális tűzifa ház-
hoz szállítása) 
Az önkormányzat részéről aláírásra került a szerződés, a vállalkozó még nem küldte vissza a 
példányokat. 
 
253/2018.(XII.14.) KT. határozat: 189/2018.(IX.28.) KT. határozat visszavonása 
Nincs további teendő 
 
254/2018.(XII.14.) KT. határozat: Buszváróval kapcsolatos panasz 
Végrehajtás folyamatos 
 
255/2018.(XII.14.) KT. határozat: Tervezési szolgáltatási szerződés 1. számú módosítás 
A szerződés mindkét részről aláírásra került. 
 
256/2018.(XII.14.) KT. határozat: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
Hatályba lépett 
 
257/2018.(XII.14.) KT. határozat: A város közterületein meglévő fordulók, bejárók, zúzott 
kővel történő, ideiglenes kijavítása 
A kő leszállítása megtörtént, depózása megtörtént. 
 
 

Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása:  
 

- A cserélendő KRESZ táblák elkészültek, problémát a 4 db 4 m-es oszlop Rétságra 
szállítása okoz. 

- Zöld város pályázat építési engedélye megérkezett. 
- Közlekedésfejlesztési pályázat építése engedélye jogerős  
- Törvényességi felhívást kaptunk a HÉSZ felülvizsgálatára. Újabb határidő 2019. de-

cember 31. Törvényességi referensünkkel egyeztetve elmondta, hogy az országos 
rendezési terv a közelmúltban készült el, majd ezt követi a megyei RT, majd a sor 
végén lehet elkészíteni a települési Rt-ket. A határidő hosszabbítás automatikus volt 
a Kormányhivatal részéről. 

- A 2018/2019. évre megvásárolt útszóró só elfogyott, újabb szállítmányt megrendel-
tük.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
Szociális Bizottság 2018. december 11-i ülésén az alábbi részletezés szerint 124 db határozatot ho-
zott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 123 db 1.444.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 123 db 1.444.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 db 25.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db 25.000 Ft 
           Döntés összesen: 124 db 1.469.000 Ft 
  
 

Rétság, 2019. január 15. 
 

    Hegedűs Ferenc 
       polgármester 

 

2 Határozati javaslatok 

 „A” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót el-
fogadja. 
 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem fo-
gadja el.  
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