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1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

/2018. (IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Rendőrkapitányság 
2017. évi tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 2018. évre eredményes munkát kíván a 
kapitányság valamennyi dolgozójának. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

2) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018. (IV.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2018.évi 
közbeszerzési tervéről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet jóváhagyja.  
A közbeszerzési tervet indokolt esetben felül kell vizsgálni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
  

3) Kommunális gép közbeszerzésére érkezett árajánlatok elbírálása 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kommunális gép 
közbeszerzésére érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Márkus és Társai Kft. árajánlatát fogadja el. A határozat mellékletét 
képező Megbízási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
szerződés aláírására.  
A közbeszerzési eljárás költségét a 2018. évi költségvetésben biztosítani szükséges.  
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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4) Csatornabekötés tervezésének és engedélyezési eljárásnak szükségessége 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Laktanya u. 9. szám alatt 
található 356/59 helyrajzi számú ingatlan csatornabekötés tervezésének engedélyezési 
eljárásának szükségességéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Valent József tervezőtől kívánja a rákötéshez szükséges terveket 
megrendelni. A Képviselő-testület felkéri Valent József tervezőt az engedélyeztetési eljárás 
lefolytatására. 
 
A tervezői munka többletköltségét a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tartaléka 
terhére biztosítja. A többletelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: 2018. május 11., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

5) Árajánlat elfogadása a ravatalozónál lévő lapburkolatok felújítására 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ravatalozónál lévő 
lapburkolatok felújítására érkezett árajánlat elfogadásáról  készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Movens Kft. 89.576 Ft + 24.186 Ft áfa, összesen 113.762 Ft-os 
árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a munka megrendelésére. 
 
A 2018. évi költségvetés soron következő módosításakor a munkavégzés költségeinek 
átvezetésére javaslatot kell tenni.   
 
Határidő: 2018. május 11., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

6) Telekalakítás megrendelése 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a telekalakítás megrendeléséről   
készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Piac udvarban lévő 209/6, 209/7 és 209/10 
helyrajzi számú ingatlan telekalakítását Hegedűs Ferenc polgármester Dombai Gábor 
földmérőtől megrendelje. 
 
A telekalakítás költségét – amennyiben arra az eredeti költségvetésben tervezett keretösszeg 
nem nyújt fedezetet – a 2018. évi költségvetésben biztosítani szükséges. 
 
Határidő: 2018. május 11., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
  

7) 2018. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a város 2018. évi karbantartási 
és felújítási tervéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az alábbi munkákat, az alábbi feltételekkel kívánja 2018. évben 
elvégeztetni: 
 

- A Nyárfa u. 5-8. szám előtti ingatlanon lépcsők karbantartása, lépcsőfeljárók építése, 
szemétkonténerek elhelyezését biztosító területek kialakítása. 

Előkészítés: a tervezőtől műszaki vázlattervet és költségbecslést kell kérni kell. 
 

- A Rákóczi út páratlan oldalán, a volt buszmegállónál a járdáról való vízelvezetés 
megoldása.  

Kivitelezés: saját kivitelezésben. 
- Kossuth utca Rákóczi út torkolatánál az úttest felújítása. 

Előkészítés:  a kivitelezést végző Penta Kft. felé jelezni kell a garanciális 
javítás igényét.  

- Járdavégek akadálymentesítése a Kossuth utca és a Rákóczi út kereszteződésénél, a 
Zrinyi utca és Rákóczi út kereszteződésénél, a Rákóczi úton a közlekedési lámpánál. 

                  Előkészítés: a tervezőtől műszaki vázlattervet és költségbecslést kell kérni. 
                    
- Zrínyi utca – Piactér kereszteződésénél a magas járdaszegély kiváltása. 
                  Előkészítés: a tervezőtől műszaki vázlattervet és költségbecslést kell kérni. 
- Mező utcában járdaépítés. 

Előkészítés: a tervezőtől műszaki vázlattervet és költségbecslést  kell kérni. 
- Szőlő utca végén lévő forduló felújítása. 

Előkészítés:  közmunkaprogram keretében a terület kitakarítása. 
- Takarék utca mindkét oldalán vízelvezetés biztosítása. 

Előkészítés:  ároktisztítás, takarítás szükséges, majd a tervezőtől műszaki 
vázlattervet  és költségbecslést kell kérni. 

- 32 hektáros területünkön szemételtakarítás, gazmentesítés, 
Előkészítés: a gazmentesítésre árajánlatok bekérése. 

- Takarék utca mögötti garázsokhoz útépítés. 
Előkészítés: a tulajdonos személyének tisztázása. Amennyiben önkormányzati 
tulajdon, saját kivitelezésben zúzott köves javítás. 

- Bem utcában közvilágítás kiépítése, Bem utca kátyúzása. 
Előkészítés: a lakókkal egyeztetni szükséges. 

- Sportkombinátban futópálya felújítása,  



4 
 

Előkészítés: a tervezőtől műszaki vázlattervet és költségbecslést kell  kérni. 
- Rákóczi út 32. számú épület csatornájának javítása, homlokzatának javítása.  

Előkészítés: a tervezőtől műszaki felmérést és költségbecslést kell kérni. 
- Templom utcai volt fizikóterápia épületén külső-belső javítási munkák, 

vakolatpótlások. 
Előkészítés: a tervezőtől műszaki felmérést és költségbecslést kell kérni. 

- a Petőfi utcai járda felújítása.  
Előkészítés: a tervezőtől műszaki vázlattervet és költségbecslést kell kérni. 

- Nógrádi u. és Jókai u. közötti közön járdalapok lerakása.  
Kivitelezés: saját kivitelezésben. 

- Orgona közben parkolók kialakítása. 
Előkészítés: tervező bevonásával meg kell vizsgálni a kialakítás lehetőségeit. 

- Szükséges kátyúzások a város teljes úthálózatán. 
Előkészítés: a tervező bevonásával felmérést és költségbecslést kell készíteni. 

- A Petőfi és a Radnóti utcákat összekötő, a sportkombináton keresztül vezető út 
rendbetétele. 

Előkészítés: a tervező bevonásával felmérést és költségbecslést kell készíteni. 
- Mező utcában az útpadkák rendezése. 

Előkészítés: a tervező bevonásával felmérést és költségbecslést kell készíteni 
 

- Rákóczi út 34. előtti járdánál a sérült korlátelemek kijavítása, a Rákóczi út 34-től a 
korlát folytatása addig, ameddig a beton árok közvetlen a járda mellett van. 

Előkészítés: a tervezőtől műszaki vázlattervet és költségbecslést kell kérni. 
- Rózsavölgy u. 2-8. szám előtti járda javítása, parkoló felújítása. 

Előkészítés:  A munkák megrendelése előtt a lakókkal egyeztetni szükséges. 
- Rákóczi út 53-59. szám előtti közterület (parkoló) javítása. 

Előkészítés:  A munkák megrendelése előtt a lakókkal egyeztetni szükséges. 
- Temető előtt parkoló kialakítása. 

Kivitelezés: saját kivitelezésben, zúzott kővel. 
- A temető középső feljárójánál lévő járda meghosszabbítása a kapuig. 

                   Kivitelezés: járdalapok lerakásával, saját kivitelezésben. 
- Templom utca kátyúzása,  

Előkészítés: árajánlatokat kell bekérni a lehetséges műszaki megoldásokra 
(kátyúzás vagy aszfaltozás). 

- Orgona közben a vízelvezető árok javítása. 
Kivitelezés: a Városüzemeltetési Csoport fejezze be a megkezdett munkát 

- Rákóczi út 34. szám alatt lévő Család- és Gyermekjóléti Központhoz a Petőfi utcai 
parkolóból vezető járda felújítása. 

Előkészítés: tervező bevonásával felmérést és költségbecslést kell készíteni. 
 

- Takarék út és a Mikszáth utca közötti járda javítása. 
Előkészítés: a tervezőtől műszaki javaslatot és költségbecslést kell kérni. 

 
- Fény Adó Kft-nél parkoló kialakítása a tulajdonossal közösen.  

Előkészítés: A tulajdonossal és a tervezővel egyeztetni szükséges. 
 

- Kisparkolóban a Zrínyi utca és a patak felöli oldalon kiemelt szegélykő építése. 
Előkészítés:  a tervezőtől műszaki vázlattervet és költségbecslést kell kérni. 
 

- Rákóczi út 1-5-ig levő házak előtt járda kialakítása. 
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Kivitelezés: járdalapokkal saját kivitelezésben. 
 

 
-  Petőfi u. Nógrádi u. között járda felújítása. 

Kivitelezés: saját kivitelezésben, járdalapokkal. 
 

- Önkormányzati szükséglakás felújítása. 
Előkészítés: a tervezőtől a szükséges terveket és költségbecslést kell kérni.  
 

- Térfigyelő kamerarendszer bővítése. 
Előkészítés:  a szükséges helyszínek kijelölése után költségbecslés kérése a 

kamerákat telepítő vállalkozótól. 
 
A tervezői felmérésekre árajánlatot és szerződés-tervezetet kell kérni a KOVATERV Kft-től. 
A Városüzemeltetési Csoport feladatkörébe utalt munkarészek elvégzésére a 
Városgondnoktól költségvetést és ütemtervet kell kérni. 
 
Határidő:  

- árajánlat bekérésre 2018. május 11. 
- költségbecslés és ütemterv készítésére 2018. június 18. 
- kivitelezésre 2018. december 31. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 

8) Árajánlatkérés nyilvánosság biztosítására 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ajánlatkérés nyilvánosság 
biztosítására tárgyban  készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Zöld város pályázat megvalósításának nyilvánosság biztosításához az 
alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot és szerződéstervezetet: 
 
1.) Gödöllői Innovációs Központ és Kft., 2100 Gödöllő, Remsey krt. 25. 
2.) N & S Kft. 1117 Budapest, Bogdánfy u. 7. B lépcsőház 8. em. 32. 
3.) HIC Salta Kft. 1113 Budapest, Kárpát u. 58. II. em. 5. 
4.) Ipoly Média Kft., 2660 Balassagyarmat, Nádor út 19. 
5.) Nova-Color Plusz Bt. 2660 Balassagyarmat, Madách liget 18. IV. em. 4. 
6.) Ipoly-Völgyi Közösségi Televíziósok Egyesülete 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. 
 
A pályázatokat 2018. május 17-ig, 12 óráig zárt borítékban kell benyújtani. A pályázatok 
felbontása a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén történik. 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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9) Beszerzési szabályzat jóváhagyása 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a beszerzési szabályzat 
jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező beszerzési szabályzatot jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

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

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikszáth utcai 
önkormányzati tulajdonú „faház” használati jogának visszavételének lehetőségéről II. 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Rétság Városi Sport Egyesület elnökségének véleményét megismerte, 
az Egyesület által kezdeményezett tárgyalásokkal egyetért.  
A Képviselő-testület és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjainak bevonásával 
kívánja az egyeztetést lefolytatni. Az egyeztető tárgyaláson kerüljön rögzítésre az egyeztetés 
eredménye, a megoldásra készüljön ütemterv. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

11) Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatra vállalkozási szerződés 
jóváhagyása 
 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban 
lévő felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára vállalkozási szerződés 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Marton Szakértő Kft-vel kötendő, a határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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12) Megbízási szerződés megkötésének engedélyezése 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tanácsadó 
szakpszichológus foglalkoztatására irányuló megbízási szerződés megkötésének 
tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Gyvt. 40/A § (2) bek. szerinti feladat ellátása 
tárgyában, az előterjesztés mellékleteként benyújtott megbízási szerződés szerinti 
tartalommal, 2018.05.01. napjától a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ a P. 
Nexus Oktató és Szolgáltató Betéti Társasággal megbízási szerződést kössön.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt, hogy 
a P. Nexus Oktató és Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő megbízási szerződést 
aláírja. 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta 
 
 

13) Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport 2017. évi munkájáról 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városüzemeltetési Csoport 
2017. évi munkájáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Csoport 2017. évi munkájáról készített beszámolót 
elfogadja. 
Határidő: --- 
Felelős: ---  
 

14) Sport és civil szervezetek pályázatainak elbírálása 
 

I. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 600 eFt nyugdíjas klubok részére biztosított előirányzat terhére a 
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub  részére kirándulások céljára 300.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás 
aláírására.  
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Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 600 eFt nyugdíjas klubok részére biztosított előirányzat terhére a 
Hunyadi Nyugállományúak Klubja részére kirándulások céljára 300.000 Ft támogatást 
biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
  
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

II. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
Rétsági Árpád Egylet részére - a megállapodásban rögzített célok teljesítésére – 800.000 Ft 
támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
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Rétsági Városi Labdarúgó Egyesület részére - a megállapodásban rögzített célok teljesítésére 
3.000.000 Ft támogatást biztosít. 

 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
Rétsági Judo Club részére - a megállapodásban rögzített célok teljesítésére 300.000 Ft 
pénzbeni és térítésmentes teremhasználat természetbeni támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
RRT SE. részére - a megállapodásban rögzített célok teljesítésére 320.000 Ft támogatást 
biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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III. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 400 eFt civil szervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
Rétsági Árpád Egylet részére, Militari tábor rendezésére a 2018. évi - a megállapodásban 
rögzített célok teljesítésére -  80.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
  
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 400 eFt ÁHT belüli pénzeszközök előirányzat terhére  
Rétsági Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére, Roma nap rendezésére a 2018. évi - a 
megállapodásban rögzített célok teljesítésére 100.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
 Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a beérkezett pályázatok elbírálást követően a 084032 Civil szervezetek 
programtámogatása COFOG-on lévő államháztartáson kívüli forrás átadásra tervezett 
előirányzatot 220 eFt-tal csökkenti, a 081045 Szabadidőport tevékenység COFOG-on 
tervezett államháztartáson kívüli forrás átadásra tervezett előirányzatot 220 eFt-tal megemeli.  
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Az előirányzat átcsoportosításra a 2018. évi költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni. 
 
A Képviselő-testület felül kívánja vizsgálni az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 
átadásáról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét. Az 
adminisztrációs terhek csökkentése érdekében az éves támogatásban részerülő szervezetek 
részére a jelenlegi féléves kifizetés és elszámolás helyett éves kifizetést és elszámolást kíván 
alkalmazni. 
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt a módosítás előkészítésére. 
 
Határidő: 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására 2018. évi május havi ülés, 
költségvetésen történő átvezetésre szöveg szerint. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

15) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár előterjesztését a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat 
benyújtásáról. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásával egyetért. Megbízza ……-ot a pályázat 
adminisztratív feladatainak elvégzésével, benyújtásával, valamint megbízza Hegedűs Ferenc 
polgármestert, hogy a pályázatot aláírja. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonhatatlanul nyilatkozik, hogy a 
pályázat megvalósításához ……………………. Ft önrészt biztosít a 2018. évi költségvetés 
tartaléka terhére. 
 
Határidő: kiírás szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 
 

16) Szerződéskötések I. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (IV.27) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár előterjesztését a Vis Major Munkacsoporthoz benyújtott szerződésekkel 
kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület a Vis major Munkacsoport döntésével egyetért és a határozat mellékletét 
képező 
 
- Borbély Viktória (Nektár Színház)      180.000 Ft + áfa 
- Gold Record Music Kft. (BlackBirds koncert) 475.000 Ft + áfa 
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- Dínó Völgy Projekt Kft. (Élő Dínó Show)      96.000 Ft + utiköltség +áfa 
 
szerződéseket jóváhagyja. 
 
A pénzügyi fedezet a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésében 
biztosított. 
 
Határidő: szerződések szerint 
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 

17) Szerződéskötések II. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár előterjesztését a Városi Majális és a Városi Gyereknap megrendezéséhez 
benyújtott szerződésekkel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
- Játszópark „Szép Vidék” Kulturális Egyesület bruttó 290.000 Ft 
- Sipos F. Tamás SFT. Bt. 163.500 Ft + áfa 
- Fúvós koncert Váci Ifjúsági Fúvószenekar bruttó 80.000 Ft 
- Táncbemutató Miami Tánciskola bruttó 60.000 Ft 
- Márió a harmonikás „Szép Vidék Kulturális Egyesület bruttó 368.300 Ft 
- Színpad és hangtechnika Zsarnóczay Kft. 245.000 Ft + áfa 
- Játszópark „Szép Vidék” Kulturális Egyesület bruttó 290.000 Ft 
- Rózsás Viki zenés műsora Tóth István bruttó 50.000 Ft 
- Kutyás bemutató Kutyaduma Központ bruttó 20.000 Ft 
- Varga Feri és Balássy Betti Szép Vidék Kulturális Egyesület bruttó 219.710 Ft 

 
szerződéseket jóváhagyja, felhatalmazza Varga Nándornét, hogy a fent felsorolt 
Szerződéseket aláírja. 
 
A pénzügyi fedezet a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésében 
biztosított. 
 
Határidő: szerződések szerint 
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
 

18) Templom u. 11. szám alatti önkormányzati ingatlannal kapcsolatok kérelmek 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Templom u. 11. szám alatti 
önkormányzati ingatlannal kapcsolatos kérelmek készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület az egyházak részére továbbra is a jelenleg is biztosított ingatlanokat a 
már létrejött szerződések alapján kívánja biztosítani. 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

19) Havay Lászlóné kérelme 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Havay Lászlóé kérelméről 
készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a társasház közgyűlésének állásfoglalását kéri a kérelemben foglalt 
fakivágással kapcsolatban.   
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

20) Dr. Horváth Zoltán kérelme 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Horváth Zoltán kérelméről 
készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a 14 és 682 helyrajzi számú ingatlanok 
határrendezéséhez 500 Ft/m2 áron Dombai Gábor földmérő mérnök V-5-1/2017. számú 
változási vázrajza szerint. 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

21) Iacobovici Zsuzsanna kérelme 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Iacobovici Zsuzsanna 
kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a REHAB – PONT Kft. székhelye a 2651 Rétság, 
Rákóczi út 34. szám alá kerüljön bejegyzésre. 
 
A Képviselő-testület felhívja kérelmező figyelmét, hogy a vállalkozás alapítását követően a 
jelenlegi bérleti szerződés felmondása, az új bérleti szerződés kezdeményezése saját feladata. 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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22) Speed Rally Team Sportegyesület kérelme 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Speed Rally Team 
Sportegyesület kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a volt laktanya úthálózatának rally edzés és quad verseny célú 
használatához tulajdonosi hozzájárulását nem adja.  
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

 
23) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi beszámolója 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes 
Tűzoltó  
Egyesület 2017. évi munkájáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az Egyesület 2017. évi beszámolóját tudomásul veszi, a 2018. 
évre eredményes munkát kíván. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
  

 
24) Tájékoztató követelések állományáról 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 
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25) TKM kérelmek  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2018. (IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok 
Munkacsoport döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és 
 

I.  Általános Iskola kérelmére a Kútbereki iskolai kirándulás utazási költségéből 125.300 
Ft-ot átvállal. 
 

II. Általános Iskola 6/a és 6/b osztályának Zánkai Erzsébet tábor utazási költségéből a 
szabályzati szerint maximálisan biztosítható 150.000 Ft-ot átvállalja.  

 
 
III. Általános Iskola 3/a osztály budapesti és esztergomi kirándulásából a belépőjegyek 

költségeiből 31.500 Ft-ot átvállal.  
 

IV. Rétsági Gyógynövény Baráti kör bükkszentkereszti tanulmányi út belépőjegy 
költségéből 16.800 Ft-ot, buszköltségéből 110.390 Ft-ot, összesen 127.900 Ft-ot 
átvállal. 

 
 

V. Rétsági Zarándok Csoport máriavölgyi zarándoklat buszköltségéből 150.000 Ft-ot 
átvállal. 

 
VI. Csillagvirág és Zúgófa Táncegyüttesek gyáli működő „Pörög a Gyáli Szoknya” 

néptáncegyüttes rendezvényén történő szereplésének buszköltségénből 53.900 Ft-ot 
átvállal. 

 
VII. Kereplő Néptánc Együttes  veresegyházi Bokréta Táncegyüttes rendezvényén 

történő fellépéséhez, valamint  a botanikus kert és a medvepark megtekintése 
program költségeiből a belépőjegyek költségéből 50.400 Ft-ot, a buszköltségből 
53.900 Ft-ot, összesen 104.300 Ft-ot átvállal. 

 
 

Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
A Képviselő-testület a Működési szabályzatot át kívánja dolgozni. Utasítja Mezőfi Zoltán 
alpolgármestert és a Bizottság tagjait az új szabályzat elkészítésére. Az új szabályzat 
elfogadásáig újabb kérelem nem tárgyalható. 
 
 
Határidő: kérelmek szerint, a szabályzat átdolgozására a 2018. május havi testületi ülés. 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
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26) Regisztráció ingyenes WIFI–hozzáférési pontok létesítésére 
 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018. (IV.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Regisztráció ingyenes WiFi-
hozzáférési pontok létesítésére tárgyú előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az www.WiFi4EU.eu portálon regisztrálni, a pályázaton indulni kíván 
Rétság városban szabad WiFi terület kialakítása érdekében. Felkéri Mezőfi Zoltán 
alpolgármestert a regisztráció elvégzésére. 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

 
27) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
 
 
 

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

 
 

29) Egyebek  


