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1) A 2017. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

2) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló 5/2017.(IV.03.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (……..) rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról 
 

 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy megállapítsa Rétság Város Önkormányzatának (továbbiakban: 
önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, 
valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti körzetek számát és az egyes körzetekhez 
tartozó területek elosztását. A körzetekhez tartozó lakosságszámot a 2017. szeptember 1.-i 
állapotnak megfelelően az 1. számú függelék tartalmazza. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi 
alapellátást végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői, valamint 
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvosokra és védőnőkre. 
 

   3. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek 
 

                                                                           3.§ 

 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel két felnőtt 

háziorvosi körzet működik. 
(2) A felnőtt háziorvosi körzetek ellátási kötelezettsége a (3) bekezdés szerinti ellátási 

területen élő 14 év feletti lakosságra terjed ki. 
(3) Az I. számú háziorvosi körzethez tartozó rétsági közterületek: 

Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca, Boróka köz, Börzsönyi út, Csipke köz, 
Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca, József Attila utca, Korányi Frigyes utca, 
Laktanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mező utca, Nagyparkoló tér, Nógrádi utca, 
Petőfi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szérűskert utca, Táncsics utca, Templom 
utca, Tölgyfa utca, Vasutasház utca. 

(4) Az I. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége Tolmács községre is 
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kiterjed. 
(5) Az I. számú háziorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 
 

                                                               4.§ 
 

(1)    A II. számú háziorvosi körzethez tartozó rétsági közterületek: 
Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, 
Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac 
tér, Pusztaszántói út, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Szőlő utca, Takarék utca, Zrínyi 
Miklós utca. 

 
(2)   A II. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed. 
(3)   A II. számú háziorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

 
5.§ 

 

(1) Az I. és II. számú háziorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke 
tartalmazza. 

 
6.§ 

 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy 

házi gyermekorvosi körzet működik. 
(2) A házi gyermekorvosi körzet ellátási kötelezettsége a 14 év alatti lakosok 

vonatkozásában Rétság városra, Bánk és Tolmács községekre terjed ki. 
(3) A házi gyermekorvosi körzet  székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

 
(4) A házi gyermekorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke 

tartalmazza. 
 
 

  4. Fogorvosi körzet 

 

7.§ 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy 
fogorvosi körzet működik. 
 

(2) A fogorvosi körzethez tartozik Rétság város, Tolmács község és Tereske község 
közigazgatási területe. 
 

(3) A fogorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Korányi út 4. 
 

(4) A fogorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza. 
 

 
5. Védőnői ellátás körzetei, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás körzete 

 

8.§ 

 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel két védőnői 

körzet működik. 
(2) Az I. számú védőnői körzethez tartozó rétsági közterületek: 
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Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca, Boróka köz, Börzsönyi út, Csipke köz, 
Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca, József Attila utca, Korányi Frigyes utca, 
Laktanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mező utca, Nagyparkoló tér, Nógrádi utca, 
Petőfi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szérűskert utca, Táncsics utca, Templom 
utca, Tölgyfa utca, Vasutasház utca. 

 
(3) Az I. számú védőnői körzet területi ellátási kötelezettsége Tolmács községre is 
kiterjed. 
(4) Az I. számú védőnői körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 
 
(5)     A II. számú védőnői körzethez tartozó rétsági közterületek: 

Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, 
Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac 
tér, Pusztaszántói út, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Szőlő utca, Takarék utca, Zrínyi 
Miklós utca. 

(6)     A II. számú védőnői körzet területi ellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed. 
(7)     A II. számú védőnői körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 
(8)   Az I. és II. számú védőnői körzetekhez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke 
tartalmazza. 

 9.§ 

 

(1) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi körzet feladatainak ellátása a 8. § szerinti körzetek 
védőnőinek közreműködésével történik. 
 

(2) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi körzet ellátási kötelezettsége 8. §-ban felsorolt 
települések oktatási intézményeire terjed ki. 

 
                                                           6. Ügyeleti ellátás 
 

                                                            10.§                                                 
   

(1)  A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet tekintetében az önkormányzat teljes    
közigazgatási területe a Junimed Kft. (Székhely: 2626 Nagymaros, Őz u. 19.)által 2651 
Rétság, Laktanya u. 5. szám alatt működtetett ügyeleti ellátáshoz tartozik. 

                        
 
(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás az önkormányzat teljes közigazgatási területére vonatkozóan 

heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon a Semmelweis Egyetem 
Fogorvostudományi Karával kötött Feladat-ellátási szerződés alapján 1088 Budapest, 
Szentkirályi utca 40. szám alatt biztosított. 

 

 
11.§ 

 

7. Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 5/2017. (IV.03.) 

önkormányzati rendelet. 
 

 

Hegedűs Ferenc                                                dr. Varga Tibor 

   polgármester jegyző 
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Kihirdetési záradék: 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. ………………… 

 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 

Függelék 
 

az …/2018. (……..) önkormányzati rendelethez 
 
Az egészségügyi alapellátás körzeteihez tartozó települések és lakosságszámuk 2017. 
szeptember 1. állapot szerint 
 

Háziorvosi körzetek 
 

I. számú háziorvosi körzet: 
 
a. Rétság  1.330 fő 
b. Tolmács     731 fő 

 
 

II. számú háziorvosi körzet: 
 
a. Rétság  1.472 fő 
b. Bánk                 666 fő 

 
 

Gyermekorvosi körzet 
 

a. Rétság  2.802 fő 
b. Tolmács     731 fő 
c. Bánk                 666 fő 

 
 

Fogorvosi körzet 
 

a. Rétság  2.802 fő 
b. Tolmács     731 fő 
c. Tereske     692 fő 

 
Védőnői körzetek 

 
I. számú védőnői körzet 

 
a. Rétság  1.330 fő 
b. Tolmács     731 fő 

 
II. számú védőnői körzet 
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a. Rétság  1.472 fő 
b. Bánk                666 fő 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény az 
egészségügy alapellátás biztosítását kötelező feladatául írja elő a helyi 
önkormányzatok részére. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakítása 
rendeletben történhet.  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az 
5/2017. (IV.03.) önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
kialakításáról. A rendeletet véleményezte az alapellátásért felelős miniszter. A rendelet 
kihirdetését követően változások történtek a közterületek elnevezésében, a fogászati 
ügyelet ellátásában. 
  
 
  

Részletes indokolás 
  
    

1. § -hoz 

A rendelet célját fogalmazza meg. 

2.§-hoz 

A rendelet hatályát tartalmazza. 

3-5. §-hoz 

A felnőtt háziorvosi szolgálatok körzethatárait, a szolgálatok székhelyeit és a körzetekhez 
tartozó lakosságszámra utalást tartalmazza. 

6. §-hoz 

 
A házi gyermekorvosi körzet ellátási területét, székhelyét és a körzethez tartozó 
lakosságszámra utalást tartalmazza. 
 

7. §-hoz 
 
A fogorvosi körzet ellátási területét, székhelyét és a körzethez tartozó lakosságszámra utalást 
tartalmazza. 
 

8-9.§-hoz 
 
A védőnői ellátás és az ifjúság-egészségügyi ellátás körzeteit, székhelyét és a körzetekhez 
tartozó lakosságszámra utalást tartalmazza. 
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10.§-hoz 
 
Az ügyeleti ellátás biztosítását tartalmazza. Részletezve: 

- az (1) bekezdés a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet működtetőjét és 
székhelyét 

- a (2) bekezdés a fogorvosi ügyelet működtetőjét és feladatellátási helyét 
tartalmazza. 
 

11.§-hoz 
A záró rendelkezéseket tartalmazza 

HATÁSVIZSGÁLAT 
  
  
  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a  alapján 

 
A rendelettervezet hatásai 

  
Társadalmi hatás: Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.   
Gazdasági, költségvetési hatás: a fogorvosi ügyeleti ellátás az önkormányzatnak 
többletköltséget nem okoz. 
Környezeti és egészségi következmények: A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre 
vagy az egészségre gyakorolt hatása.   
Az  adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatás:  Az  adminisztrációban  változás  nem 
következik be.   
A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának 
következménye: A közterület jelleg és szolgáltató változás miatt szükséges a rendelet 
elfogadása.   
A  jogszabály  végrehajtásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.                                                          
 
 
 
 
 

3) A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 1/2017. (I.30) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A gyermek és szociális 
étkeztetés térítési díjáról szóló 1/2017. (I.30) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a gyermek és szociális étkeztetés térítési díját jelen előterjesztés alapján 
nem módosítja.  
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
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4) A 2018 évi költségvetés előkészítése 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2018.( I. 26.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. 
évi költségvetés elkészítését megalapozó döntésekről szóló 
előterjesztést. A Képviselő-testület a bemutatott tények alapján a 2018. 
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 

összegeket, 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, külön mellékletben kell kimutatni.  
 
5.) A 2018. évi cafetériát közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve 

hatálya alá tartozó dolgozók (kivétel a Munkaügyi Központ által 
kirendeltek) és a köztisztviselők vonatkozásában, egységesen bruttó 
200.000 Ft-ban állapítja meg.  

 
6.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb 

munkavédelmi eszközök tervezését 2018. évben az intézmények 
szabályzataiban foglaltak alapján kell végrehajtani. Az önkormányzati 
dolgozók (ide értve a Városüzemeltetési csoport Polgármesteri 
Hivatal állományában lévő dolgozóit is)  munkaruha, védőruha keretét 
30.000 Ft összegben határozza meg. 

 
7.) A jubileumi jutalmak ellenőrzését 2018. évben is szakértő 

bevonásával folytatni kívánja a Képviselő-testület. A járandóságokat 
ütemezni kell, de kifizetés előtt az ellenőrzésnek meg kell történnie.  

 
8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a törvény 

szerint járó kötelező juttatásokat lehet tervezni. A nem kötelező 
juttatások továbbra sem tervezhetők.  

 
9.) Jutalom a 2018. évi költségvetésekben (kivétel anyakönyvvezető) 

nem tervezhető. A felhalmozási kiadások a Képviselő-testület 
javaslata alapján építhetők be az eredeti előirányzatok közé.  
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10.) A 2016-2017. évi feladatelmaradások költséghatását a 
pénzmaradvány terhére vissza kell tervezni. 

 
11.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Bursa ösztöndíj, stb.) a 

2018. évi költségvetésben ütemezni kell. 
     

12.) 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. 

 
13.)  A végleges költségvetéseket 2018. február 6. napig kell eljuttatni a 

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoporthoz.  
  
A Képviselő-testület valamennyi költségvetést összeállító munkatárstól a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő, fegyelmezett munkát kér.  
 
Felelős: valamennyi intézményvezető, Hegedűs Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos, majd 2018.  február 15. 
 
 

 
 

5) Zöld város pályázat végrehajtásának előkészítése II. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld város pályázat 

végrehajtásának előkészítéséről (II) készített előterjesztést. 

I. 

A Képviselő-testület a pályázat tervezési munkáira az alábbi tervezőktől kér árajánlatot és 

szerződés-tervezetet: 

1.) KOVATERV Kft. 3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11. 

2.) B-Z Design Kft. 2141 Csömör, Formás u. 53. 

3.) Nógrád Design Kft. 2316 Tököl, Diana sétány 77. 

 

 Az árajánlatokat az alábbi munkarészek elvégzésére kell kérni: 

      I. akcióterület: Piac 

– Faházak magántulajdonosait értesíteni kell, hogy értékbecsült áron kívánja a 

Képviselő-testület a tulajdonukban lévő területet megvásárolni. A Képviselő-testület a 

felépítményekre nem tart igényt. A tulajdonosokat 8 napon belül írásban kell 

nyilatkoztatni, hogy elfogadják-e a felajánlott vételárat. Amennyiben nem fogadják el 

a vételárat, a faházak által elfoglalt területet nem kell a tervben szerepeltetni. 

– Az őstermelők részére fedett rész kerüljön kialakításra úgy, hogy a fedél a vásárlók 

számára is nyújtson védelmet a csapadék ellen. 

– A piacra két bejáratot kell tervezni. A jelenlegi főbejárat biztosítaná a gyalogos-és a 

teherfogalom számára a bejutást, a buszforduló felől pedig gyalogos bejárót kell 

kialakítani. 
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– A piac teljes közművesítését el kell végezni. A víz, szennyvíz, valamint a gáz és az 

elektromos energia vonatkozásában üzletenkénti, egyedi mérőhelyeket kell 

kialakítani. 

– Gondoskodni kell a piac teljes területén a csapadékvíz elvezetéséről. 

– Ki kell építeni a szükséges közvilágítást, továbbá a piac teljes területét lefedő 

térfigyelő kamerarendszert. 

– A piac teljes területét körbe kell keríteni. 

– A Piac udvar előtti jelenlegi park helyén parkolókat kell kialakítani. 

– A Piac téren lévő – a piachoz vezető út melletti beton villanyoszlopot át kell helyezni. 

– A patakmedret rendezni kell a teherforgalmat lebonyolító hídtól, a piac telek végéig. 

 

       II. akcióterület : Szenior park (Rétság Rákóczi út 47-49. számú ingatlanok előtti park) 

– Szabadtéri tornaszerek, kültéri fitneszeszközök telepítése. 

– Utcabútorok telepítése (pad, hulladékgyűjtő). 

– Fás növényzet megújítása, cseréje. 

– Közvilágítás kiépítése a parkban. 

– 1 db ivókút elhelyezése. 

– Sétálósávok kialakítása. 

– Térfigyelő kamerarendszer kiépítése. 

 

III. akcióterület: 

- Középiskola előtti járda folytatása az OTP előtt a Nagyparkoló térig, fenyőfák felülvizsgálata, 

növényzet megújítása. 

-  A Templomkert területén levő fás növények felújítása, a kivágásra kerülő fák helyére 

előnevelt fák ültetése. 

-  Korányi utcai játszótér parkosítása, tereprendezése. 

  

A tervezői költségvetés ismeretében a ténylegesen elvégzendő feladatokról a Képviselő- 

testület dönt. 

 

II. 

A Képviselő-testület a Zöld város pályázat közbeszerzéseinek lebonyolításához az alábbi 

három közbeszerzési tanácsadótól árajánlatot és szerződés-tervezetet kér: 

1.) Quadrát Kft. 3100 Salgótarján, Mártírok útja  4. 

2.) Palóc Projekt Szolgáltató Kft. 3170 Szécsény, Dózsa György út 8. 

3.) Márkus és társai Kft. 3100 Salgótarján, Május 1. út 73. 

 

III. 

A Képviselő-testület felkéri dr. Gáspár Zoltán ügyvédet, hogy az önkormányzat nevében 

2.750.000  Ft eladási ár maximumért a faházak tulajdonosaival adás-vételi szerződést kössön. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

6) Mikszáth utcai önkormányzati tulajdonú „faház” használati jogának 
visszavétele a Rétsági Városi Sport Egyesülettől 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikszáth utcai 
önkormányzati tulajdonú „faház” használati jogának visszavételi lehetőségéről készített 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Rétság Városi Sport Egyesület használatába adott, Rétság, Mikszáth u. 
41. szám alatti épület használati jogát közös megegyezéssel vissza kívánja vonni, mivel a 
fenti, 144 hrsz-ú ingatlanon, az általános iskolai tanulók részére, étkezdét kíván kialakítani. 
A Képviselő-testület felkéri a Rétság Városi Sport Egyesületet, hogy a fenti használati jog 
visszaadásával kapcsolatban ismertesse az Egyesület álláspontját a Képviselő-testülettel 
 
 
Határidő:   2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

7) Megállapodás jóváhagyása bányaszolgalmi jog bejegyzéséhez 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bányaszolgalmi jog 
bejegyzéséhez kapcsolódó Megállapodás megkötéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a TIGÁZ-DSO Kft-vel megkötendő 
szerződést jóváhagyja.  
A kártalanítás 2.220 Ft + áfa összegét a 2018. évi költségvetésbe tervezni kell. 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
 

8) Tulajdonosi hozzájárulás kérése (OMSZ) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat 
tulajdonosi hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület az ügy súlyára tekintettel nagyon fontosnak tartja, hogy az új rétsági 
mentőállomás számára minden szempontból megfelelő helyszín kerüljön kiválasztásra, ezért 
részletes információkat és tájékoztatást kér az új mentőállomás helyigényéről, feltételeiről, 
paramétereiről.  
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A Képviselő-testület csak a fenti ismeretek birtokában tud minden igényt kielégítő helyszínt 
biztosítani az új mentőállomás számára. 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

Bejárást követően érkezett határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos 
Mentőszolgálat tulajdonosi hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a jelenleg 356/58 hrsz-ú területből megosztás útján 
biztosítja a szükséges nagyságú építési területet az új rétsági mentőállomás 
megépítése céljából. 
A szükséges megosztási vázrajz és a földhivatali munkarészek elkészítésére 
felkéri Dombai Gábor geodétát. 
Az új rétsági mentőállomás előkészítő (tervezés, közbeszerzés) munkáihoz 
tulajdonosi hozzájárulását adja. 
 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
 

9) Belső ellenőri tevékenységre érkezett pályázatok elbírálása II. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőri tevékenységre 
érkezett pályázatokról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület El-Hage Judit 130.000 Ft/hó összegű pályázatát 2018. március 1. naptól 
fogadja el. A nyertes pályázótól szerződés-tervezetet és 2018. évre belső ellenőrzési tervet 
kell kérni. 
 
A belső ellenőrzés 2018. évi költségét a 2018. évi költségvetésben tervezni kell. 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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10) Web Biztonság Informatikai Kft. árajánlata rendszerkövetésre 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Web Biztonság Informatikai 
Kft.  informatikai rendszerkövetésre érkezett árajánlatáról és szerződés-tervezetéről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező informatikabiztonsági rendszerkövetési 
szerződést jóváhagyja. 
 
A rendszerkövetés havi 25.000 Ft + áfa összegű díját a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2018. 
évi költségvetésében tervezni kell. 
 
Határidő: 2018. február 12., majd szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 
 

11) Cigány és Szlovák nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
                                     Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                           ../2018. (I.26.) KT határozat 
 
 
 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cigány és Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 
készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Cigány valamint a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodásokat nem módosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
 

12) Irattár berendezése 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.( I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az irattár berendezésére 
vonatkozó előterjesztést és a 75 méter Salgódexion irattári polc megvásárlására a 2018. 
évi költségvetésben 350.000. Ft-ot biztosít.  
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Határidő: 2018.04.01. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 

13) A Napközi Otthonos Óvodában nyugdíjazás miatti felmentési időre párhuzamos 
foglalkoztatáshoz hozzájárulás kérelem 

Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.( I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos 
Óvodában, nyugdíjazás miatt szükségessé váló párhuzamos foglalkoztatással kapcsolatos 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy – a nyugdíjazás miatt felmentési idejét töltő óvónő 
felmentési idejének felére - 2018. szeptember 1. napjától, 4 hónapra helyettes óvónő 
kerüljön alkalmazásra.  
A helyettes óvónő bér és járulék költségeinek 2018. évet terhelő 3 havi összegét a 2018. 
évi költségvetésben ütemezni kell.  

  
     Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
     Határidő: szöveg szerint  
 
 

14) Szerződésmódosítás jóváhagyása 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.( I.26.) KT. HATÁROZATA 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár, valamint a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit 
Kft. között megkötendő szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest, hogy a határozat 
mellékletét képező 150.000 Ft értékű szolgáltatási szerződést a Rétsági Kistérségi 
Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.-vel megkösse. 
 
A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár szerződéskötésének 
jóváhagyására vonatkozó 274/2017. (XI.24.) számú Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Határidő: --- 
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 

 
15) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület megállapodás-

módosítási kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Egyesület a 
Mosolyért Közhasznú Egyesület megállapodás-módosítási kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 114/2017. (IV.28.) Kt. határozattal jóváhagyott 
megállapodás 4. pontja szerinti elszámolási határidő 2018. március 16. napra módosításra 
kerüljön.  
 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodás 1. számú módosítását 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás-módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 

Megállapodás 
1. számú módosítás 

 
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és 
az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület – képviselő: Nagy István elnök – 
között a 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 
 

1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2017. 
(IV.28.) Kt. határozatával 30.000 Ft támogatást biztosított a balassagyarmati kórház 
Gyermekosztályán elhelyezendő 1 db babamelegítős nyitott inkubátor beszerzésére. A 
támogatásról Megállapodás született, melynek 4. pontja kerül módosításra. 
 

2.) A Megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
4./ Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban 
megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a 
támogatás összegét elérő, a támogatott nevére kiállított számla másolatainak 
benyújtásával, a támogatás kiutalását követen, legkésőbb 2018. március 16. napig kell 
elszámolni.  
 
 

      3.) A Megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul fennállnak. 
 
 
 
Rétság, 2018. ……………………………… 
 
 
 
 
………………………………………………             ………………………………………. 
    Hegedűs Ferenc polgármester                  Nagy István elnök 
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16) RRT SE tagjainak kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az RRT SE tagjainak 
kérelméről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület továbbra is támogatni kívánja az RRT SE által megrendezésre kerülő 
Extrém Napot a verseny lebonyolításához szükséges több ha-os önkormányzati tulajdonú 
terület ingyenes biztosításával. 
A Képviselő-testület a VI. Extrém Nap költségeit pályázati eljáráson kívül nem kívánja 
támogatni. 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

17) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelme II. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft. kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja a 05/30 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra bérleti szerződés 
kötését bázisállomás (mobiltorony) kialakításához. 
 
Az egyeztetéseket követően megkötendő bérleti szerződést a Képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
 

18) Polgármester 2018 évi szabadságütemezése 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester szabadságolási 
ütemterve című előterjesztést. 
A Képviselő-testület utasítja Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 2017-es évről áthozott 28 
nap szabadságát a 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § (4) bekezdése alapján 2018. március 
31-ig vegye igénybe. 
A Képviselő-testület utasítja továbbá Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy az év során kivett 
szabadságairól a 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § (2) bekezdése alapján folyamatosan 
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
A Képviselő-testület utasítja Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a februári képviselő-
testületi ülésre új szabadságolási tervet nyújtson be. 
 
Határidő:  2018. február 12. 
Felelős:  Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

19) TKM kérelem 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2018. (I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok 
Munkacsoport döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a Rétsági Általános Iskola 
(Kapcsosné Varga Zsuzsanna) kérelmére a 7. osztály vetélkedőn való részvétel költségeiből 
utazásra 55.300 Ft-ot átvállal. 
 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
 

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

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 

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

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 

22) Tervezői szerződés jóváhagyása – temető rendezés 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta tervezői szerződés 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a temetőrendezés kapcsán elvégzendő munkákról készülő részletes 
felmérést, valamint tervezői költségbecslést és a műszaki beltartalmat tükröző, árazatlan 
költségvetés elkészítésére a Kovaterv Kft-től érkezett 300.000 Ft áfa vállalási díjat tartalmazó 
árajánlatot elfogadja. A határozat mellékletét képező tervezői szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A tervezői munkák díját a 2018. évi költségvetésben tervezni kell. 
 
Határidő: 2018. február 12., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

23) Bérleti szerződés jóváhagyása - Főkefe Nonprofit Kft 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  Főkefe Kft. bérleti szerződés 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést jelen formájában 
nem fogadja el. 
A Főkefe Kft. és Rétság Város Önkormányzata között megkötendő szerződést – 2018. január 
1-től 2018. december 31-ig  terjedő időszakra – a 284/2016. (XII. 16.) számú KT határozatban 
foglaltak szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

24) Javaslat többletmunka miatti jutalmazásra 
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a többletmunka végzésének 
elismerése miatti jutalmazásról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Kelemen Ágnesnek, tartós betegállomány miatti helyettesítés kapcsán 
végzett jelentős többletmunkájának elismeréséül 550.000 Ft + járulék jutalomkeretet biztosít a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény részére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné intézményvezetőt, hogy a jutalom 
kifizetésére a munkáltatói intézkedést tegye meg. 
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A jutalom és járulék összegét a 2018. évi költségvetésben tervezni kell. 
 
Határidő: munkáltatói intézkedésre 2018. február 12., majd folyamatos 
Felelős: Varga Nándorné intézményvezető  
 
 
 
 

25) A 95/2015. (V.22.) Kt. határozat hatályon kívül helyezésének kérése 
Előterjesztő: Jávorka János 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2015.(V.22.) számú KT 
határozat hatályon kívül helyezésére készített előterjesztést megtárgyalta. 
A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő indokok alapján, a mai nappal 
hatályon kívül helyezi Rétság Város Önkormányzat 95/2015.(V.22.) számú KT 
határozatát, amely lehetőséget biztosított a Rétsági Polgárőr Egyesület részére a 
Rétság, Laktanya út 9. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő épületben, 
garázsrész kialakítására és használatba adására. 
 
A Képviselő-testület 2018. február 15-ig átadja tartós használatra a Rétság, Laktanya 
út 9. szám alatti épületben kialakított garázsrészt, a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Rétsági Katasztrófavédelmi Őrs) részére, a 
műszaki mentőszer tartozékainak elhelyezésére. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság között lévő megállapodást a fentiek miatt módosítani 
szükséges. 
 
A Képviselő-testület felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert és Jávorka János 
képviselőt, hogy a polgárőr autó elhelyezéséhez új helyszínre tegyenek javaslatot. 
 
Határidő: azonnal, majd folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

 
26) Egyebek 
 
 
 


