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1) A 2018. évi költségvetés megalkotása 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

2) A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjának megállapítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális étkezés 
igénybevételéről szóló Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja. A 86/2015. 
(V. 22.) Kt. határozattal elfogadott Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai 
programjának I/2. számú melléklete helyébe jelen határozatban elfogadott melléklet lép. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az EBM TRADE Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társasággal Rétság illetékességi területén közétkeztetés biztosítására 
megkötött szerződés 4. számú mellékletének módosításáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 2. számú 
módosítását – mely az eredeti szerződés 4. számú mellékletét módosítja – jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a  szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2018. március 01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
3) Megbízási szerződés és belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a megbízási szerződés és belső 
ellenőri terv elfogadásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, El-Hage Judittal belső ellenőrzési 
tevékenységre kötendő Megbízási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a szerződés aláírására. 
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2018. évi belső ellenőrzési tervet 
elfogadja. 
 
Határidő: szerződés aláírására 2018. március 12., belső ellenőrzési terv végrehajtására 2018. 
december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 

4) Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása II. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DMRV-vel kötendő az 
ivóvízrendszerre és a szennyvízrendszerre vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződéseket és azt 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződést aláírja. 
 
A Képviselő-testület a 237/2017. (X.27.) Kt. határozatot a módosítás és ismételt jóváhagyás 
miatt visszavonja. 
 
Határidő: 2018. március 12., majd folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

5) Árajánlat és Vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyása telekalakításra 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az árajánlat és Vállalkozási 
szerződés utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a volt laktanya területén megépítendő mentőállomás tervezési 
munkáinak előkészítése érdekében Dombai Gábor geodéta 138.000 Ft-os árajánlatát elfogadja 
és Vállalkozási szerződését utólag jóváhagyja.  
 
A telekkialakítási munkák költségét a 2018. évi költségvetésben szerepeltetni kell.   
 
A Képviselő-testület a Dombai Gábor földmérő mérnök által a 356/42 és a 356/58 hrsz.-ú 
földrészletek határrendezéséről készített, V-1-2/2018. munkaszámú változási vázrajzot 
jóváhagyja. A megépítendő mentőállomás céljára a változási vázrajzon 356/62 hrsz.-al jelölt, 
788 m2 nagyságú területet jelöli ki. 
 
Határidő: 2018. március 12., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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6) Zöld város pályázat tervezői munkáira érkezett árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
  

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld Város pályázat tervezői 
munkáira érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázat végrehajtása érdekében KOVATERV Kft-t bízza meg a 
tervezési munkák elvégzésére.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

 
7) Zöld város pályázat közbeszerzéseire érkezett árajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld Város pályázat 
közbeszerzéseire érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázat végrehajtása érdekében a Márkus és társai Kft. közbeszerzési 
tanácsadót bízza meg a közbeszerzési munkák elvégzésére.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 

8) Árajánlat elfogadása műszaki lebonyolításra (Zöld város pályázat) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld város pályázat műszaki 
lebonyolítására kért árajánlat elfogadásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Majoros Sándor egyéni vállalkozó 10.600.000 Ft-os árajánlatát, mely a 
projekt teljes megvalósulási időszakára szól, elfogadja.  
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A vállalkozói díjat a 2018-2020. évi költségvetésekben a megvalósulás üteme szerint 
biztosítani kell. A 2018. évi költségvetésben a 3.900.000 Ft vállalkozói díjat ütemezni kell. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

9) Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.( 02.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás 
támogatás hatósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy 100%- os állami támogatás mellett, 2018.03.01-
tól 06.30-ig, 20 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 
közfoglalkoztatási hatósági szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. március 01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

10) Fakivágásra érkezett árajánlat elbírálása és szerződés-tervezet jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fakivágásra érkezett árajánlat 
elbírálásáról és szerződés-tervezet jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Haffner János vállalkozó 110.000 Ft-os árajánlatát elfogadja a Rákóczi 
út – Zrínyi utca kereszteződésénél lévő 1 db, kb. 80 éves kőrisfa kivágására. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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11) Selejtezési kezdeményezések 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a selejtezési 
kezdeményezésekről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület szakvélemények csatolását követően hozzájárul ahhoz, hogy a Rétsági 
Általános Iskolában és a Rétsági Járási Hivatalban az önkormányzat tulajdonában lévő 
elhasználódott eszközök selejtezésre és megsemmisítésre kerüljenek. 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

12) Pályázat kiírása sport és civil szervezetek 2018 évi támogatására 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

 
I. 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport támogatás pályázati 
feltételeire vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület 2018. évi költségvetésébe 
tervezett sporttámogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel 
pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek támogatására. 
 
Pályázati feltételek: 

- 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, 
- 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: 2018. március 14. 
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A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló 
keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás 
nem állapítható meg. 
 
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 2018.” 
 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt. 
 
Határidő: ……………………… 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 

II. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
A képviselő-testület 2018.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését. A 
2018. évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 
A nyugdíjas klub 

- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2017.évi beszámolót 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, 

felhasználás jogcímenkénti tervét. 
- 2017.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást 
- 2018.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével 
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló 

keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra 
támogatás nem állapítható meg. 

 
 
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 
2018.” 
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló 
keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás 
nem állapítható meg. 
 
 
A támogatási igények benyújtásának határideje: 2018. március 14. 
A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2018.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: ……………………… 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
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III. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

/2018. (II.23.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018-ban is támogatni kívánja 
a településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 
2018. 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 2017. 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 
számlák hitelesített másolatának benyújtásával kell elszámolni az 
Önkormányzatnak! 

- a pályázó 2018. 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, valamint a rendelkezésre álló 
keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás 
nem állapítható meg. 
. 
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: 2018. március 14. 
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 2018.” 
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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: …………………………... 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

13) 2017. évi beszámoló és 2018. évi munkaterv jóváhagyása (VMKK) 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…/2018. (II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár előterjesztését az intézmény 2017. évi beszámolójáról, azt jóváhagyja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…/2018. (II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár előterjesztését az intézmény 2018. évi munkatervéről. A Képviselő-testület a 
határozat mellékletét képező 2018. évi munkatervet jóváhagyja. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
 
 

14) Szabályzat jóváhagyása (VMKK) 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…/2018. (II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár előterjesztését az intézmény Szemüveg juttatás rendjéről, azt jóváhagyja. 
 
Megbízza Varga Nándorné igazgatóhelyettest, hogy az ezzel járó költségvonzatot az 
intézmény költségvetésében szerepeltesse. 
 
Határidő: 2018. február 24., illetve folyamatos 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
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15) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 2014. június 20. napon elfogadott, 2016. február 26. napon 
felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi programot ismételten felülvizsgálta, annak tartalmát nem 
módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: --- 

 
 

16) Irattár rendezés lehetősége 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az irattár rendezésének 
lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy az irattár rendbetételére külső szakember 
közreműködését a Polgármesteri Hivatal igénybe vegye.  A munkák elvégzésére Hernádi 
László egyéni vállalkozó 3.000 Ft/iratfolyóméter árajánlatát fogadja el a Képviselő-testület. A 
vállalkozótól a munkák elvégzéséről szerződés-tervezetet kell kérni. 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 
 

17) Párhuzamos foglalkoztatás kérése 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban 
párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése tárgyában készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a működés folyamatos biztosítása érdekében támogatja a Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoportnál egy álláshelyen párhuzamos foglalkoztatást. A megüresedő állás 
helyet a Képviselő-testület nem zárolja. 
 
A leendő dolgozóval kötendő megbízási szerződést a Vis major bizottsággal egyeztetni kell. 
A kinevezés pontos időpontjáról a Képviselő-testület tájékoztatást kér.  
 
Határidő: 2018. március 12., majd folyamatos 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
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18) Polgármester 2018 évi szabadságütemezése  
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (II.23.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester szabadságolási 
ütemterve című előterjesztést és azt az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
Előző évről áthozott:     28 nap 
Tárgyévi szabadság:     39 nap 
Összes igénybe vehető szabadság:   67 nap  
 
2018. január 18,. 25., 29-31        5 nap 
2018. február.  05-09, 12-14, 15, 19, 21-22, 26-28   15 nap 
2018.március          8 nap 
2017. évi szabadság       28 nap 
 
2018. március        5 nap 
2018. április        0 nap 
2018. május.         2 nap 
2018. június.        5 nap 
2018. július                   10 nap    
2018. augusztus        5 nap 
2018. szeptember        0 nap 
2018. október         0 nap 
2018. november       0 nap 
2018. december       3 nap 
Előre nem látható igényekre                                       9 nap 
2018. évi szabadság     39 nap 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

19) Rétsági Általános Iskola teremhasználati kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Általános Iskola 
teremhasználati kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal 2015. november 24. napon 
megkötött vagyonkezelői szerződésben foglaltakat tiszteletben tartja. Elvi akadályát nem látja 
annak, hogy a Rétsági Általános Iskola és a vagyonkezelő a „kistornaterem” használatára 
gyógytestnevelés céljára - délelőtti foglalkozásokra -  szerződést kössenek.  
 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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20) Belovai Róbert kérelme II. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Belovai Róbert kérelméről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Walter Károly erdész szakvéleménye alapján tulajdonosi hozzájárulását 
adja a Takarék u. 23. számú ingatlan előtt lévő esztétikailag helyrehozhatatlan, a parkoló és a 
járda alapját veszélyeztető 1 db vörös fenyő kivágásához. 
 
A fa kivágását szakember bevonásával kell elvégezni. A fa pótlásáról a Városüzemeltetési 
Csoportnak gondoskodnia kell. 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 

21) Iacobovici Zsuzsanna bérleti szerződés módosítási kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Iacobovici Zsuzsanna bérleti 
szerződés módosítási kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Iacobovici Zsuzsanna részére a Rákóczi út 34. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú épületben további 46 m2-es terület 2018. március 1. naptól 
bérbeadásra kerüljön. A 93/2015.(V.22.) Kt. határozattal megállapított bérleti díj a bérelt 
alapterület arányában 46.300 Ft bérleti díjra és 11.500 Ft rezsiátalányra módosul. 
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a volt fertőző váró és a volt 
nagyváró között Iacobovici Zsuzsanna saját költségén 1 db ajtót helyezzen el. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező bérleti szerződés módosítását jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.  
 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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22) A Rétsági Árpád Egylet 2017. évi támogatás módosítási kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.( II.23.) KT. HATÁROZATA 

  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Árpád Egylet 2017. 
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: 
 
Versenengedély: 372.000,-Ft 
Légfegyverek, lőszerek: 156.500,-Ft 
Sportorvosi engedélyek: 66.000,-Ft 
Nyílvesszők, céltáblák: 55.500,-Ft 
Összesen: 650.000,-Ft 
 
Labdarúgó öregfiúk szakosztály: 
2017. évi bajnokság tagdíj, nevezési díj: 6.000,-Ft 
Versenyengedély 2017 évre: 10.220,-Ft 
Utazási költség: 82.850,-Ft 
Terembérleti díj: 50.930,-Ft 
Összesen: 150.000,-Ft 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
megállapodás módosítást aláírja. 
 
Határidő:  2018 március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
                                                                                                                                   

 
23)  4/2018. (I.26.) Kt. határozat módosítása     

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 4/2018.(I.26.) Kt. határozat 
módosításáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 4/2018. (I.26.) Kt. határozat III. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 41.§ (1) bekezdés rendelkezése alapján felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, 
hogy a Rétság Piac udvarban lévő 209/6 helyrajzi számú és a 209/7 helyrajzi számú 
ingatlanokra az önkormányzat nevében értékbecsült 2.750.000 Ft eladási ár maximumért 
adás-vételi szerződést kössön.  
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Gáspár Zoltán ügyvédet az adás-vétel jogi képviseletére. 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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24)  Árajánlatok kérése közbeszerzési eljárás lebonyolítására kommunális gép vásárlása 
céljára                                                                                  

Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Árajánlatok kérése közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására kommunális gép vásárlása céljából című szóbeli előterjesztést. 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatására az alábbi három vállalkozástól kér 
árajánlatot és szerződés-tervezetet: 
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. 
 
Határidő:  2018. február 28. 
Felelős:  Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
25) Bánk-Rétság-Tolmács szennyvízagglomeráció terhelhetőségi vizsgálat tervezői 

költsége 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánk-Rétság-Tolmács 
szennyvízagglomerációi terhelhetőségi vizsgálat tervezői költségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Bózvári József egyéni vállalkozó 1.200.000 Ft-os tervezői árajánlatát 
elfogadja, a tervezési költség 400.000 Ft-os önrészét vállalja. 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
26) TKM kérelem  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2018. (II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok 
Munkacsoport döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a Színházlátogatók baráti köre 
2018. március 22-i színházlátogatásának belépőjegyköltségeiből 148.120 Ft-ot átvállal. 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
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27) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről  

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

28) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról  (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

29) Egyebek 
 

 


