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ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek. 
 

2018. február havi ülés 
(22-ig beszámolva) 

 
23/2018.(II.23.) Kt. határozata: A gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjának meg-
állapítása 
Megállapodást jóváhagyása megtörtént, a megállapodások megkötése zömében megtörtént, 
a többi folyamatban. 
  
24/2018.(II.23.) Kt. határozata: A gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjának meg-
állapítása 
Az EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a szerződésmódosítás meg-
történt. 
 
25/2018.(II.23.) Kt. határozata: Megbízási szerződés és belső ellenőrzési terv elfogadá-
sa 
A megbízási szerződés megkötésre került, végrehajtás folyamatos. 
 
26/2018.(II.23.)Kt. határozata: Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása II. 
A szerződés aláírása megtörtént.  
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27/2018.(II.23.) Kt. határozata: Árajánlat és Vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyá-
sa telekalakításra 
Dombai Gábor a munkát már korábban elvégezte, teendő nem volt. 
28/2018.(II.23.) Kt. határozata: Zöld város pályázat tervezői munkáira érkezett áraján-
latok elbírálása 
A KOVATERV Kft-vel a szerződés megkötésre került.  
 
29/2018.(II.23.) Kt. határozata: Zöld város pályázat közbeszerzéseire érkezett árajánlat-
ok elbírálása 
A Márkus és társai Kft-vel a szerződés megköltésre került.  
 
30/2018.(II.23.) Kt. határozata: Árajánlat elfogadása műszaki lebonyolításra (Zöld város 
pályázat) 
Majoros Sándorral a szerződés megkötésre került, a vállalkozó végzi a feladatát. 
 
31/2018.(II.23.) Kt. határozata: Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének 
engedélyezése 
A szerződés megkötésre került. 20 fő került felvételre, ebből 9 fő férfi. Jelenleg 4 dolgozó 
van betegállományban. A közmunkások alacsony létszáma és a szinte folyamatos betegál-
lományok miatt a város közterületein a kedvező időjárás hirtelen bekövetkezése miatt a 
megszokottnál lassabban halad a fűnyírás, pedig a rendelkezésre álló kapacitás kizárólag 
erre a feladatra van irányítva.  
 
32/2018.(II.23.) Kt. határozata: Fakivágásra érkezett árajánlat elbírálása és szerződés-
tervezet jóváhagyása 
A szerződés megkötésre, a munka részben elvégzésre került. A kb.4 méteres fatörzs kivá-
gására napokon belül sor kerül. 
 
33/2018.(II.23.) Kt. határozata: Selejtezési kezdeményezések 
Az értesítések (volt ahová kétszer is) megküldésre kerültek. 
 
34/2018.(II.23.) Kt. határozata: Pályázat kiírása sport és civil szervezetek 2018 évi tá-
mogatására 
A beérkezett pályázatok elbírálása a mai ülés napirendje. 
 
35/2018.(II.23.) Kt. határozata: Pályázat kiírása sport és civil szervezetek 2018 évi tá-
mogatására 
A beérkezett pályázatok elbírálása a mai ülés napirendje. 
 
36/2018.(II.23.) Kt. határozata: Pályázat kiírása sport és civil szervezetek 2018 évi tá-
mogatására 
A beérkezett pályázatok elbírálása a mai ülés napirendje. 
 
37/2018.(II.23.) Kt. határozata: 2017. évi beszámoló és 2018. évi munkaterv jóváhagyá-
sa (VMKK) 
A beszámoló elfogadásra került, a rendezvény végrehajtása folyamatos. 
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38/2018.(II.23.) Kt. határozata: Szabályzat jóváhagyása (Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár az intézmény Szemüveg juttatás rendjéről) 
Az intézmény értesült a döntésről 
 
39/2018.(II.23.) Kt. határozata: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Intézkedést nem igényel. 
 
40/2018.(II.23.) Kt. határozata: Irattárrendezés lehetősége 
A Salgó polcok megérkeztek, összeszerelésük megtörtént. A vállalkozótól szerződés-
tervezetet kértünk.  
 
41/2018.(II.23.) Kt. határozata: Párhuzamos foglalkoztatás kérése 
Kb két hétig volt szükség a párhuzamos foglalkoztatásra, a személyi változások megtörtén-
tek. 
 
42/2018.(II.23.) Kt. határozata: Polgármester 2018 évi szabadságütemezése 
A 2017. évi szabadság maradéktalanul felhasználásra került, a 2018. évi terv végrehajtása 
folyamatos. 
 
43/2018.(II.23.) Kt. határozata: Rétsági Általános Iskola teremhasználati kérelme 
A kérelmező értesítése megtörtént. 
 
44/2018.(II.23.) Kt. határozata: Belovai Róbert kérelme II. 
E hét elején érkezett meg a kijelölt jegyző hozzájárulása. A döntésről Városgondnok urat 
tájékoztattam, a fa kivágását megrendelte.  
 
45/2018.(II.23.) Kt. határozata: Iacobovici Zsuzsanna bérleti szerződés módosítási ké-
relme. 
A bérleti szerződés megköltésre került, újabb, részben végrehajtható kérelem érkezett. 
 
46/2018.(II.23.) Kt. határozata: A Rétsági Árpád Egylet 2017. évi támogatás módosítási 
kérelme 
A módosított megállapodás megkötésre került. 
 
47/2018.(II.23.) Kt. határozata: A 4/2018. (I.26.) Kt határozat módosítása 
A 209/6 helyrajzi számú és a 209/7 helyrajzi számú ingatlanok földhivatali bejegyzése meg-
történt, jelenleg a telekalakítási feladat van folyamatban. 
. 
48/2018.(II.23.) Kt. határozata: Árajánlatok kérése közbeszerzési eljárás lebonyolításá-
ra kommunális gép vásárlása céljára 
A beérkezett árajánlatok elbírálása a mai ülés napirendje 
 
49/2018.(II.23.) Kt. határozata: Bánk – Rétság -Tolmács szennyvízagglomeráció terhel-
hetőségi vizsgálat tervezői költsége 
A 400 eFt-os önrészre még bekérő nem érkezett. 
 
50/2018.(II.23.) Kt. határozata: TKM kérelem 
A kifizetés megtörtént. 
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Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása  
 

- A játszótereken lévő játékok festése folyamatban van. 
- Megküldte Ügyvéd úr a jogerős ítéletet a polgármester kontra önkormányzat ügyben. 

Az ítéletben lévő visszatérítési kötelezettség teljesítésre került. 
- A kialakítandó mobiltorony műszaki paraméterei megérkeztek, a dokumentum kiadás-

ra került a képviselők részére. 
- Az országos országgyűlési választás városunkban rendben lezajlott, kifogás nem ér-

kezett. 
- A hulladékszámlázás problémája továbbra sem oldódott meg, azt az ígéretet kaptuk, 

hogy márciusban érkeznek a módosított 2017. III-IV. évi számlák, áprilisban pedig a 
2018. évi I. negyedévi számla. Az ígérettel ellentétben egyetlen számla sem érkezett. 

- A Zöld Híd Kft. értesített, hogy várhatóan 2018. évben elmarad a lomtalantás. A ma-
gunk részéről ezt az értesítést nem tudjuk elfogadni. Hatályos szerződésünkben sze-
repel a feladat, a hulladékszállítás díja tartalmazza az éves egyszeri lomtalanítás dí-
ját is. A szolgáltató szerződésszegéséről legfelsőbb szerve, a taggyűlés nem döntött. 
Nem csak helyi problémáról van szó, a taggyűlésen azt az álláspontot fogom képvi-
selni, hogy a szolgáltató a szerződésben rögzített feladatait maradéktalanul köteles 
ellátni. Az értesítést megismerésre kiadom képviselő társaimnak. 

- Kovács Miklóstól a temető tartalékterületén elvégzendő munkák felmérését határidő-
ben megrendeltük, a bejárás is megtörtént. A munkák leírása még nem érkezett meg. 
Szintén nem érkezett meg a 2017. évben megrendelt Településképi Arculati Kézi-
könyv sem. Sürgettük. 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
Szociális Bizottság 2018. február 20 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 11 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 8 db 34.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 8 db 34.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

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

           Döntés összesen: 1 db 25.000 Ft 
           Döntés összesen: 9 db 59.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság 16/2018. (II.20.) számú határozatával javasolta a Képviselő-testületnek A gyer-
mek és szociális étkezés térítési díjárának megállapításáról szóló előterjesztés elfogadását. 
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A Szociális Bizottság a 17/2018. (II.20.) számú határozatával javasolta a Képviselő-testületnek Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló előterjesztés elfogadását.  
   
Szociális Bizottság 2018. március 20 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 26 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 22 db 189.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 22 db 189.000 Ft 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 2 db 100.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 2 db 100.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 2 db 50.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 2 db 50.000 Ft 
           Döntés összesen: 26 db 339.000 Ft 
  
 
 
 

Rétság, 2018. április 19. 
 

Hegedűs Ferenc  
   polgármester 

 

2 Határozati javaslatok 

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

„B” változat 
 

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

2651 Rétság külterület 
Hrsz: 05/30 

áll. neve: Rétság 
áll. szám: NO34567 

DIGI bázisállomás elektromágneses expozíciójáról. 
 

Jelen Sugárvédelmi számítás a DIGI kft. által átadott, 2018.03.09.-én megkapott műszaki 
dokumentáció alapján készült. 

Tervezett: DIGI 

A vizsgált berendezések típusa, műszaki adatai 
EOV vagy WGS koordináták: X: 287661 Y: 657203 Z: 232 

Állomás szám: NO34567_Rétság 

Helyrajzi szám: - 

Antennák irányszöge (o): 35 110 255 

Sugárzók frekvenciája (MHz): LTE-1800 

Antennák magassága (m): +28,5 

Antennák típusa: K742215 

Antennák nyeresége (dBi): 17,7 

RF telj. az ant. bemeneten (W): 20 

EIRP (W): 1177,69 (60,71 dBm) 
 

Számolt elektromágneses expozíciók a fő sugárzási irányokban* 
(LTE-1800) 

 Irányszög (o) 35 110 255 

Távolság 
(m)  Telj.sűrűség 

(W/m2) 
Térerősség 

(V/m) 
Telj.sűrűség 

(W/m2) 
Térerősség 

(V/m) 
Telj.sűrűség 

(W/m2) 
Térerősség 

(V/m) 
1 93,7 188,0 93,7 188,0 93,7 188,0 

2 23,4 94,0 23,4 94,0 23,4 94,0 

5 3,75 37,59 3,75 37,59 3,75 37,59 

10 0,937 18,80 0,937 18,80 0,937 18,80 

20 0,234 9,40 0,234 9,40 0,234 9,40 

30 0,104 6,27 0,104 6,27 0,104 6,27 

50 0,037 3,759 0,037 3,759 0,037 3,759 

* Irányszögenként összesített érték, a 63/2004(VII.26.) ESzCsM. rendelet 2. számú mellékletében szereplő előírás szerint. 

Számolt elektromágneses expozíciók a fő sugárzási síkra merőlegesen _ lefele* 
(LTE-1800) 

 Irányszög (o) 35 110 255 

Távolság 
(m)  Telj.sűrűség 

(W/m2) 
Térerősség 

(V/m) 
Telj.sűrűség 

(W/m2) 
Térerősség 

(V/m) 
Telj.sűrűség 

(W/m2) 
Térerősség 

(V/m) 
1 0,94 18,80 0,94 18,80 0,94 18,80 

2 0,23 9,40 0,23 9,40 0,23 9,40 

5 0,04 3,76 0,04 3,76 0,04 3,76 

* A 63/2004(VII.26.) ESzCsM. rendelet 2. számú mellékletében szereplő előírás szerint - vertikális 60o 
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Értékelés: 

 
A 63/2004(VII.26.) ESzCsM. rendelet alapján a lakossági vonatkoztatási határérték: 

Frekvencia (f) - [MHz]: 1800 

Teljesítménysűrűség (S) - [W/m2]: 9,0 

Teljesítménysűrűség (S) - [µW/cm2]: 900,0 

Elektromos térerősség (E) - [V/m]: 58,3 

 
A 63/2004(VII.26.) ESzCsM rendelet lakosságra előírt alapkorlátait a vonatkoztatási határértékek 

közül a levegőben mérhető teljesítménysűrűség határozza meg. 
Megállapítható, hogy a számított pontokon általában (az 1 - 2 m-es távolság kivételével) az 

elektromágneses teljesítménysűrűség nem haladja meg a 63/2004(VII.26.) ESzCsM rendeletben 
előírt vonatkoztatási határértékeket. Ennek alapján a rendeletben előírt alapkorlátok is teljesülnek. 

 
A 63/2004(VII.26.) ESzCsM rendelet előírásai figyelembevételével a biztonsági távolság 

Frekvencia (f) - [MHz]: LTE-1800 

Fősugárzási irány (o): 35 110 255 

Biztonsági távolság a fősugárzási irányban - [m]: 4,13 4,13 4,13 

Biztonsági távolság lefele - [m]: 0,41 0,41 0,41 

Megállapítható, hogy a 63/2004 (VII. 26.) ESzCsM rendeletben előírt vonatkoztatási határérték 

 80o-265o-340o nál: ~ 5 m, ill. ~ 1 m 

távolságokon teljesül, az ezen kívüli terület a rendelet alapján biztonságosnak tekinthető. 

Antennákközti aggregációból származó expozíciónövekedés nem várható. 

A számítások a fő sugárzási irányra vonatkozóan érvényesek. A tartószerkezet árnyékoló 
hatása és az antennák irányítottsága miatt a felszerelt antennák sugárzása az antennák melletti, 
alatti és mögötti térben az egészségügyi rendeletben meghatározott előírásoknak megfelel ezért 
egészségkárosító hatása nincs, egyéb esetben a fent említett biztonsági távolság betartandó! 

A sugárzási irányokba eső ingatlanok expozíciós terhelése a horizontális és a vertikális 
távolságokat figyelembe véve, jelentéktelen. 

 
Budapest, 2018.03.10. 
 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 Dr. Vecseri Miklós  Tekula Gábor 
 laboratóriumvezető vizsgáló mérnök 
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M E L L É K L E T  

 

 

 


