
1) 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

2) Közszolgáltatási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

3) A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság és a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
beszámolói

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Nógrád  Megyei 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Balassagyarmati  Hivatásos  Tűzoltóság  2016.  évi 
munkájáról készített beszámolót.  

A  Képviselő-testület  a  beszámolót  elfogadja.  A  katasztrófavédelmi  munkában 
dolgozóknak  munkájukért  köszönetét  fejezi  ki  és  további  eredményes  jó  munkát 
kíván.

Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Nógrád  Megyei 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Balassagyarmati  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség 
2016. évi munkájáról készített beszámolót.  

A  Képviselő-testület  a  beszámolót  elfogadja.  A  katasztrófavédelmi  munkában 
dolgozóknak  munkájukért  köszönetét  fejezi  ki  és  további  eredményes  jó  munkát 
kíván.

Határidő: azonnal
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

4) Az önkormányzat gazdasági programja
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta Rétság Város 
Önkormányzat  gazdasági  programját,  és  az  előkészített  anyagot  számszaki 
kiegészítésre, átdolgozásra visszaadja. 

Határidő: folyamatos
Felelős:  Hegedűs Ferenc 

5) Ajánlat elbírálása részesedés megvásárlására
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (IV. 28.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ajánlat elbírálása 
részesedés megvásárlásáról készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a KRF Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049061) társaságban lévő 1.595 db, 
egyenként 1 Ft névértékű részvény névértéken eladásra kerüljön a Regionális 
Fejlesztési Holding ZRT. (cégjegyzékszám: 01-10-044294) részére.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Részvény adásvételi szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2017. május 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

6) Szociális Szolgáltatási Koncepció elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Szociális 
Szolgáltatási Koncepció elfogadásáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület  a  határozat  mellékletét  képező,  Rétság Város Önkormányzat 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója dokumentációt elfogadja. 

2



Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

7) Tájékoztató pályázati lehetőségről (szociális tűzifa) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  tájékoztató 
pályázati lehetőségről (szociális tűzifa) tárgyú előterjesztést. 

A  Képviselő-testület  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.2017.  évi  országos 
közfoglalkoztatási mintaprogramjai során kitermelt faanyag szociális célú tűzifaként 
történő felhasználásának lehetőségével élni kíván.

A rendelkezésre álló készletből

…………..  m3  keményfa  és  …………m3  puhafa  megvásárlására  és  szállítási 
költségére ………………… Ft fedezetet biztosít  a 2017. évi  költségvetés tartaléka 
terhére.  A  Képviselő-testület  szándékát  a  megjelölt  mennyiség  vonatkozásában 
2017. évben folyamatosan fenntartja.

A többletelőirányzat átvezetésére a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni. 

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

8) Árajánlat elbírálása Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (IV.28.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az árajánlat elbírálása 
Településképi Arculati kézikönyv elkészítésére tárgyú előterjesztést.

A Képviselő-testület a Kovaterv Kft. 1.000.000 Ft + áfa összegű árajánlatát elfogadja. 
A határozat mellékletét képező Tervezési szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.

A dokumentáció elkészítésének költségét a Képviselő-testület a 2017. évi 
költségvetés terhére biztosítja. A költségvetés soron következő módosításakor az 
átvezetésre javaslatot kell tenni. 

Határidő: 2017. május 10.
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (IV.28.) számú határozata

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Településképi 
Arculati  kézikönyv  elkészítésére  főépítészi  munkák  szükségességéről  készített 
előterjesztést.

A  Képviselő-testület  a  dokumentáció  elkészítésének  koordinálására  főépítészi 
munkákra a Kenyeres Consulting Tanácsadó Bt-t, Kenyeres István főépítészt kívánja 
megbízni. 

A főépítészi munkák elvégzésére árajánlatot és szerződés-tervezetet kell kérni. 
. 

Határidő: 2017. május 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

9) Helyi vízkár-elhárítási terv készítésére tett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(IV. 28.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „helyi  vízkár-
elhárítási terv elkészítésére tett árajánlatok elbírálása" című napirendet.

Rétság Város Önkormányzata a helyi vízkár-elhárítási terv elkészítése érdekében a 
jogszabályban  előírt,  megfelelő  képzettséggel  rendelkező  szakemberek  ajánlatai 
közül a következőt fogadja el:

Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft. (Salgótarján)

Felkéri a polgármestert a tervezési szerződés bekérésére.

A vízkár-elhárítási  terv elkészítésének költségét a 2017. évi költségvetés tartaléka 
terhére  biztosítja.  A többletelőirányzat  átvezetése  a  2017.  évi  költségvetés  soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni.  

 Határidő: 2017. szerződés-tervezetek bekérésére 2017. május 10., majd szöveg 
szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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10)Víziközmű vagyonátadásra szóló szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (IV.28.) számú határozata

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  víziközmű 
vagyonátadásáról szóló szerződés-tervezetet, az abban foglaltakkal egyetért. 
A jelenleg Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművet a 2011. évi 
CCIX. törvény 79. §-a alapján térítésmentesen tulajdonba át kívánja adni a Magyar 
Államnak, mely rendszernek az üzemeltetője a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Kft. lesz. 

Felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a mellékletekkel felszerelt szerződést 
terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

Határidő: 2017. május havi ülés
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

11) Óvodai körzethatárok kijelölése, és az óvodai beiratkozások időpontjának  
jóváhagyása

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  óvodai  felvételi 
körzethatárok kijelöléséről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
település  fenntartásában  lévő  Napköziotthonos  Óvoda  kötelező  felvételt  biztosító 
körzethatára megegyezik Rétság város közigazgatási határával. 

A testület megbízza a jegyzőt, hogy a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 
rendelkező  229/2012.(VIII.28.)  Korm.  r.  22.§  (2)  bekezdésében  előírt  adatokat 
rögzítse a köznevelési információs rendszerben. 

Határidő: minden évben a jelentési határidővel egyezően
Felelős: jegyző

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017/2018 nevelési 
évre az óvodai beiratkozás időpontjáról szóló szóbeli előterjesztést. 

5



A Képviselő-testület egyetért az óvodavezető javaslatával és a beiratkozás időpontját 
2017. május 15-16-17 napokban elfogadja.  

Az óvodai beiratkozás időpontját hirdetni kell. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

12)Döntés intézményvezetői megbízásról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Napköziotthonos  Óvoda 
intézményvezetőjének újabb öt éves időtartamú vezetői megbízásáról készült előterjesztést.

A  Képviselő-testület  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  67.  §  (7) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vinczéné Szunyogh Juditot bízza meg öt évre, 
2017.  augusztus  1.  naptól  2022.  július  31.  napig  a  Napköziotthonos  Óvoda  vezetői 
feladatainak ellátásával.

Az intézményvezető bérét és vezetői pótlékát a jelenleg hatályos bérével azonos összegben 
határozza meg. 
.

Határidő: 2017. augusztus 01.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

13)Család és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programjának 
jóváhagyása 

Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta  a  Rétsági  Család-  és 
Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programját, és azt a határozati javaslat 1.  
melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Felelős: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője
Határidő: azonnal
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14)Környezetvédelmi program elkészítésére árajánlatok kérése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (IV. 28.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Környezetvédelmi 
program elkészítésére árajánlatok bekéréséről készített előterjesztést. 

A  Képviselő-testület  a  dokumentáció  elkészítésére  árajánlatot  kér  az  alábbi 
környezetvédelmi szakértőkről:

1.) Salgóterv Kft. – Lantos Lászlóné
2.) Laczkóné Dénes Orsolya e.v.
3.) Ú T K A T A S Z T E R    B T.

Az  árajánlatot  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól szóló 1995.  évi  LIII. 
törvény 48/E §-ában megfogalmazott feladatok elvégzésére kell bekérni.

Határidő: 2017. május 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

15)Önkormányzati bérkompenzáció lehetősége
Előterjesztő: Dr. Szajbely Ernő PVB elnöke 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  önkormányzati 
bérkompenzáció lehetőségéről készült előterjesztést.
A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy 2017-ben önkormányzati  bérkompenzációban 
részesíti  az önkormányzatnál  és intézményeinél  jelenleg is,  legalább heti  tizenhat 
órában,  kinevezéssel  vagy  munkaszerződéssel  foglalkoztatott,  a  közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvény,  valamint  a  munka törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I. 
törvény hatálya alá tartozó munkavállalókat.  A bérkompenzáció kiterjed a tartósan 
üres álláshelyen megbízásos jogviszonyban dolgozó munkavállalóra is.

Nem terjed ki  az önkormányzati  bérkompenzáció a Napközi Otthonos Óvodára, a 
Család-és  Gyermekjóléti  Központra,  a  Védőnői  Szolgálat  védőnőire,  továbbá  a 
választott  tisztségviselőkre,  a  polgármesterre  és  a  képviselőkre,  valamint  a 
közfoglalkoztatottakra.
A Képviselő-testület minden, a fenti rendelkezéssel érintett munkavállaló számára, 
2017-ben,  12  hónapra  kiterjedően,  havi  bérkompenzáció  számfejtését  rendeli  el, 
melynek számítási alapját a munkavállaló 2016. december havi illetményének 40%-a 
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képezi  úgy,  hogy ebből  az  összegből  le  kell  vonni  a  2017.  január  1-től  hatályos 
központi  béremelés,  és a központilag biztosított  ágazati  pótlék összegét  ott,  ahol 
ilyenben részesült a munkavállaló, kivéve a soros béremelések összegét. A levonás 
után fennmaradó összeg képezi az önkormányzati bérkompenzációt, mely 2017-ben 
12 hónapra illeti meg a munkavállalót, és amelyet két részletben kell számfejteni és 
kifizetni az érintett munkavállalók számára, a hatályos illetményszámfejtési szabályok 
szerint,  önkormányzati  bérkompenzáció  címen.  A  rendszeres  havi  bérjellegű 
juttatások  is  elszámolhatók,  azonos  elvek  alapján.  Az  esetleges  betegállomány 
idejére is megilleti a munkavállalót a bérkompenzáció.
A bérkompenzációt  a  fenti  szabályok  betartásával,  két  részletben  kell  számfejteni  és 
folyósítani.  Az  első  részletet,  hat  havi  bérkompenzációnak  megfelelő  összegben  2017. 
június 03-ig, a második részletet, hat havi bérkompenzációnak megfelelő összegben 2017. 
november 03-ig kell számfejteni és folyósítani.
Ha egy munkavállaló foglalkoztatási jogviszonya 2017. december 31-ig bármilyen ok miatt 
megszűnik, részére a bérkompenzáció időarányos része jár (a bérkompenzáció teljes évi 
összege osztva 12-vel, szorozva a ledolgozott hónapok számával), a fenti szabályok szerint 
számfejtve.
A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  bérkompenzáció  megvalósításához 
szükséges  fedezetet,  18.079.570  Ft-ot,  a  2017-es  költségvetés  tartalékából 
biztosítja.  A költségvetés  következő  módosításakor  a  fenti  összeg  átvezetéséről 
gondoskodni kell.

A kifizetési  jegyzéket  kifizetés  előtt  a  Pénzügyi  és  Városüzemeltetési  Bizottság 
elnöke láttamozza.

Határidő: bérkompenzáció kifizetésére: 2017. június 03. és 2017. november 03. 
                   előirányzat átvezetésre: szöveg szerint.

Felelős:  munkáltatói intézkedések megtételéért : Hegedűs Ferenc polgármester
                                                                               Dr. Varga Tibor jegyző
                                                                               Varga Nándorné mb. 
intézményvezető
              költségvetés módosításáért:  Dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs Ferenc 
polgármester

16)Tóth Ferenc plébános úr kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (IV.28.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc plébános 
úr kérelméről készített előterjesztést. 

A  Képviselő-testület  a  Váci  Egyházmegyei  Karitász  rétsági  csoportja  részére, 
adományok tárolása céljából térítésmentesen csereépületet biztosít.
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Az  épület  kiválasztására  és  a  Baptista  Szeretetszolgálattal  történő  egyeztetésre 
felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert, Jávorka János képviselőt és Salgai György 
városgondnokot. 

Határidő: 2016. május 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

17)Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  Országos 
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmét, azt támogatja. A támogatást, 
30.000 forintot a Balassagyarmati Kórház Gyermekosztálya részére babamelegítős 
nyitott inkubátor vásárlására kell fordítani. 
A  támogatott  civil  szervezettel  az  államháztartáson  kívüli  forrás  átvételéről  és 
átadásáról  szóló  20/2013.  (XI.23.)  önkormányzati  rendelet  szerinti  tartalommal 
megállapodást kell kötni.

A pótelőirányzatot a 2017. évi költségvetés soron következő módosításakor át kell 
vezetni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
megállapodást aláírja.

Határidő:  2017. május 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

18)Alenyin Olivér kérelme.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Alenyin  Olivér 
kérelméről készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a volt laktanyában 
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lévő  Csapat  Művelődési  Otthonnál  lévő  elektromos  hálózatra  a  kérelmező  saját 
költségén almérőt helyezzen el. A tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig érvényes. 

A mért  fogyasztást a Városgondnok leolvasása alapján kérelmező köteles számla 
alapján megtéríteni az önkormányzatnak.

Határidő: értesítésre 2017. május 10., majd szöveg szerint
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

19)Fakivágási kérelem
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Salgai  Istvánné 
(Rétság, Széchenyi u. 3.) fakivágási kérelméről készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület  2016.  évben  szakember  bevonásával  a  város  területén  lévő 
fákat  megvizsgáltatta,  a  kivágandó fákról  döntését  meghozta.  A kérelemben lévő 
kettő darab hársfa kivágásához nem járul hozzá. 

Határidő: értesítésre 2017. május 10.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

20)TKM kérelmek
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…../2017. (IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi 
Kapcsolatok Munkacsoport döntéseiről készített előterjesztést. 

1.) A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a Rétsági Általános 
Iskola 2/a. osztálya osztálykirándulás költségeiből 

- belépőjegyre 18 fő x 2.208 Ft = 39.744 Ft  x 70 % = 27.820 Ft,
- utazási költségre 70.000 Ft x 70 % =  49.000 Ft
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összesen:  76.820 Ft-ot átvállal.

Az étkezési költségek átvállalására benyújtott igényt a Képviselő-testület elutasítja. 

2.) A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a Rétsági Általános 
Iskola 5/a. osztálya osztálykirándulás költségeiből

- belépőjegyre 23 fő x 3.500 Ft = 80.500 Ft x 70 % = 56.350 Ft,
- utazási öltségre 65.000 Ft x 70 % = 45.500 Ft

összesen:              101.850 Ft-ot átvállal.

3.) A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a Rétsági Általános 
Iskola 5/b. osztálya osztálykirándulás költségeiből

- belépőjegyre 23 fő x 3.500 Ft = 80.500 Ft x 70 % = 56.350 Ft-ot 
átvállal.

Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.

Határidő: kérelem szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester

21)Tájékoztató a követelések állományáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
….../2017.(IV.28.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testület  megtárgyalta  az 
önkormányzat  követelésállományáról  készített  tájékoztatót.  A  Képviselő-
testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 

A  Képviselő-testület  a  követelésállomány  csökkentése  érdekében 
valamennyi érintettől - a jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembe 
vétele mellett – továbbra is aktív közreműködést és számokban kimutatható 
eredményes munkát vár.   

Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

22) Nyárfa u. 4. szám alatti társasház lakóinak kérelme II
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (IV.28.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyárfa u. 4. szám 
alatti társasház lakóinak kérelméről készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület Walter Károly erdész szakértői véleményét tudomásul veszi és a 
2 db lucfenyő szakszerű nyesése mellett dönt kivágásuk helyett.  

A nyesési munkák elvégzését szakvállalkozástól meg kell rendelni.

Határidő: 2017. május 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és dr. Varga Tibor jegyző

22)A Mindszenthy-Pallavicini emlékmű parkosításával kapcsolatos tennivalók és 
feladatok

Előterjesztő: Jávorka János képviselő és Mezőfi Zoltán alpolgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. ( IV. 28.) számú határozata

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Mindszenty  – 
Pallavicini emlékmű parkosításával kapcsolatos előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy készüljön terv az emlékmű környezetének 
parkosítására vonatkozóan. Az önkormányzat kérjen árajánlatot a Kovaterv Kft-től a 
parkosítással összefüggő tervezési feladatokra. A tervezési feladatok tartalmazzák a 
terveken kívül a tervezői költségvetést is. 
A  tervezés  során  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  az  emlékmű  területére,  az 
emlékműhöz vezető  bejáró kialakítására,  a  körforgalmat  és az utat  elválasztó tér 
valamilyen formában történő lehatárolására, 3 db zászlótartó árbóc elhelyezésére, 
kerti padok elhelyezésére, megfelelő, időjárást is jól bíró növényzet telepítésére.

Határidő: 2017. május 10.
Felelős: Hegedüs Ferenc polgármester

23)A Laktanya út közvilágításának kialakítása  
Előterjesztő: Jávorka János képviselő

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (IV.28.) számú határozata
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Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Laktanya  út 
közvilágítás felújításával kapcsolatos előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat kérjen árajánlatot Pásztor 
Zoltán vállalkozótól a Laktanya út közvilágításának felújítására vonatkozóan.
 Határidő: 2017 május 10.
Felelős: Hegedüs Ferenc polgármester

24)Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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