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1.) 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 

2.) 2017. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

3.) 2016. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

4.) Tervezői többletigény  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SALGÓTERV Mérnöki és 
Környezetvédelmi Kft. tervezőjének, Lantos Lászlónak tervezői többletigény kéréséről szóló 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a kerítés építésével egyetért, a tervezői többlet 300.000 Ft + áfa díját 
elfogadja. 
 
A többletfeladat elvégzésével a jelenleg hatályos tervezői szerződést ki kell egészíteni. 
 
Határidő: szerződés módosításra 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
5.) Informatikai képzés lehetősége 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(02.24.) KT. HATÁROZATA 

 
 

A Képviselő-testülete megtárgyalta az „Informatikai képzés lehetősége” című 
előterjesztést 
 
A Képviselő-testület hozzájárul a NO-04M/01/002861-1/2016 és a NO-
04M/01/008137-1/2016 számon megkötött hatósági szerződések képzéssel történő 
kiegészítéséhez, hogy 9 fő közfoglalkoztatott részt vegyen a „GINOP-6.1.2-15 
Digitális szakadék csökkentése” címen szervezett 4 munkanapos intenzív képzésen. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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6.) A 356/31 hrsz ingatlan villamosenergia-ellátásához tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulás megadása 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2017. (…..) KT határozat 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság, Laktanya u. 356/31 
hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásáról készült előterjesztést és a tulajdonosi 
hozzájárulását, továbbá a 356/25 hrsz-ú út tekintetében a közútkezelői hozzájárulást megadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester,  
 

 
 
7.) Optimális Kft. önkormányzati biztosításokkal kapcsolatos javaslatai III. 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Optimális Kft. 
önkormányzati biztosításokkal kapcsolatos javaslatairól szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező árajánlat alapján csoportos 
balesetbiztosítást nem kíván kötni a dolgozókra.  
 
A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon biztosításának ajánlatát a Generali Biztosítótól 
fogadja el. Az önkormányzati vagyon biztosításának díja a 2017. évi költségvetésben 
rendelkezésre áll.  
 
 
Határidő: 2017. március 10, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 

8.) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2017.évi támogatására  
 
 

I. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

/2017. (II.24.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport támogatás pályázati 
feltételeire vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésébe 
tervezett sporttámogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel 
pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek támogatására. 
 
Pályázati feltételek: 
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- Adatlap hiánytalan kitöltése 
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb 

a tárgyévet megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és 
alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket 
ténylegesen folytatják. 

- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek 
- nonprofit szervezetnek minősülnek 
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás 

nem állapítható meg. 
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be  
- A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző 
- évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót 
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön 

kitérve 
- az önkormányzati támogatás felhasználására) 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti 

tervét 
- az egyesület pénzintézeti számla számát, 
- a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület 

hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17. 
 
A pályázatokat papír alapon és elektronikusan is be kell nyújtani. 
 
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi 
u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
 A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2017.” 
 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
 
 
 

II. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017. (II.24.) KT. HATÁROZATA 

 
A képviselő-testülete 2017.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését. A 
2017.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 
A nyugdíjas klub 

- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2016.évi beszámolót 
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- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, 
felhasználás jogcímenkénti tervét. 

- 2016.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást 
- 2017.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével 

 
 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17.  
A pályázatokat papír alapon és elektronikusan is be kell nyújtani. 
 
 
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi 
u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 
2017.” 
 
 
A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2017.évi költségvetésébe betervezi. Felkéri 
a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas klubok vezetőit 
értesítse. 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
 
 

III. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

/2017. (II.24.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ban is támogatni kívánja a 
településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább 
meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki közösségi élet szervezése céljára. 
Pályázati feltételek: 

- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak 
megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik 
megvalósításával a város kulturális és közösségi életét segítik elő; 

- a 2016. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat 
benyújtásával egy időben elszámolnak, 

- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
Adatlap hiánytalan kitöltése 

- felhasználási terület megjelölését,  
- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról 

szóló beszámolót, 
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön 

kitérve az önkormányzati támogatás felhasználására), 
- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a 

pályázó támogatásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a 
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számlák hitelesített másolatának benyújtásával kell elszámolni az 
Önkormányzatnak! 

- a pályázó 2017. évi programját, 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét, 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti 

tervét, 
- a pályázó pénzintézet számla számát, 

 
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem 
állapítható 
meg. A pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmeket az önkormányzat nem 
tudja támogatni. 
A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az 
elszámolás 
rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a 
szervezet vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi 
jellegű kiadás (bér és járulékai) nem finanszírozhatóak. 
A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben 
biztosított 
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat is. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17. 
 
A pályázatokat papír alapon és elektronikusan is be kell nyújtani. 
 
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi 
u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2017.” 
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt. 
A döntésről a pályázókat írásban értesíti. 
A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak. 
 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
 

9.) Ingatlanhasznosítási szerződés jóváhagyása 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ingatlanhasznosítási 
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására 
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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10.) 19/2017.(I.27.) KT határozat módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 19/2017. (I.27.) KT határozat 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a szakértői tevékenységre Papp Árpád helyett Walter Károly szakértőtől 
kér véleményt. 
 
A 19/2017 (I.27.) KT határozat további rendelkezései változatlanul fennállnak.   
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 

11.) Gázszolgáltatóváltás lehetősége 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gázszolgáltató váltás 
lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület nem kíván gázszolgáltatót váltani. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
12.) Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési Szabályzat 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyja.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 



7 
 

 
13.) Balassagyarmati Református Egyházközösség kérelme térítésmentes 

ingatlanátadásra 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmati Református 
Egyház térítésmentesen ingatlanátadásra vonatkozó kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Templom u. 11. szám alatti épület egyházi célú hasznosításáról a 
pályázati feltételek ismeretében dönt. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
 

14.) Hustyava Katalin kérelme 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hustyava Katalin kérelméről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért Hustyava Katalin kérelmével. A Templom u. 8. szám alatti 
önkormányzat tulajdonában lévő épület faláról lehullott vakolatot a Városüzemeltetési 
Csoport közreműködésével el kell takarítani a Templom u. 10. szám alatti épület udvarából. A 
javítandó falfelület területéről felmérést szükséges készíteni. A felmérést követően a 
Képviselő-testület az elvégzendő munkákról tájékoztatást kér.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

15.) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi beszámolója 
 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2016. évi munkájáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az Egyesület 2016. évi beszámolóját tudomásul veszi, a 2017. évre 
eredményes munkát kíván. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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16.) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi támogatási megállapodás 
módosítási kérelme 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2016. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó Megállapodás módosítási 
kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy az 53/2016.(II.26.) KT határozattal jóváhagyott 
Megállapodás 2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 

Cél 
Módosított 
 összeg (Ft) 

Üzemanyag költségre 42.000.- 
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, 
alkatrész 71.000.- 
Kötelező biztosításra 123.000.- 
Épületüzemeltetési költségekre (energia) 206.000.- 
Élelmezés, védőital 63.000.- 
Könyvelői díjra 50.000.- 
Gépek, berendezések felszerelések javítása 27.000,- 
Épület karbantartásra, felújításra 101.000.- 
Adminisztrációs költségekre (posta, telefon) 0.- 
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés 9.000.- 
Egyenruha 500.000.- 
Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési 
kellékek, étkezés) 0.- 
Őrszoba, konyha helyiség bútor, felszerelés 108.000.- 
Összesen: 1 300 000.- 

 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármester a Megállapodás 1. számú módosításának 
aláírására.  
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

17.) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi támogatási kérelme 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2017. évi támogatási kérelméről készített előterjesztést.  
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A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi önkormányzati 
támogatását az előterjesztés mellékletét képező Megállapodás szerint jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
18.) Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. kérelme 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági kistérségi 
Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft kérelméről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a jégpálya építés miatt felmerült vízdíj összegét, 54.381 Ft + áfa 
összegben átvállalja a Kft-től. A jégpálya építés vízdíjának fedezetét a 2017. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja. A többletköltség átvezetésére a 2017. évi költségvetés 
módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

19.) Helyi vízkárelhárítási terv elkészítésére árajánlatok bekérése 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(II. 24.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „helyi vízkár elhárítási terv 
elkészítésére ajánlatok bekérése" című napirendet. 

 
Rétság Város Önkormányzata a helyi vízkár-elhárítási terv elkészítése érdekében árajánlat 
kérésével bízza meg a polgármestert. A jogszabályban előírt, megfelelő képzettséggel 
rendelkező szakemberek közül a következőktől kérjen be árajánlatot: 
 

1.) Handó Attila 
2.) Lantos László 
3.) Márkus és Társa Kft. 
4.) Balogh Ágens Budapest 
5.) Szűr Tímea Budapest 
6.) Takács Ilona Budapest 
7.) Polgár Lászlóné 

 
Az árajánlatokat beérkezésüket követően, a Képviselő-testület a soron következő ülésén 
tárgyalja. 
A vízkár elhárítási terv költségét a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  
Az árajánlat kérésre vonatkozó, a határozat mellékletét képező felhívást jóváhagyja.  
 
Határidő: 2017. március  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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20.) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről.  

 
 

2017.( ………..) KT. HATÁROZAT 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


