Módosított határozatok

Kt.2019. 01.25-i ülés

1) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2) 2019. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2019.( I. 25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi
költségvetés elkészítését megalapozó döntésekről szóló előterjesztést. A
Képviselő-testület a bemutatott tények alapján a 2019. évi költségvetés
helyzetét stabilnak tekinti, fő feladatának a stabilitás megtartását tartja.
1.)

A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők
indokolatlanul sem bevétel, sem kiadás nem tervezhető.

figyelmét,

hogy

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 2019. 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 2019. 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 2019. 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, illetve a
Képviselő-testület döntése szerint járó kötelező juttatásokat lehet tervezni. A
nem kötelező juttatások továbbra sem tervezhetők.
9.) A Városüzemeltetési Csoport tagjai részére a munkaidőn túl végzett
munkáért túlórákat a Munka Törvénykönyve szerint kell tervezni és kifizetni.
10.) Jutalom a 2019. évi költségvetésekben (kivétel anyakönyvvezető) nem
tervezhető. A felhalmozási kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján
építhetők be az eredeti előirányzatok közé.
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11.) A 2016-2018. évi feladatelmaradások költséghatását a pénzmaradvány
terhére vissza kell tervezni.
12.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Bursa ösztöndíj, stb.) a 2019. évi
költségvetésben ütemezni kell.
13.) 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.
14.) A végleges költségvetéseket papír alapon és elektronikusan 2019. 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 2019. február 15.
3) Megállapodás jóváhagyása – lakossági hulladékszállítási díjának támogatására
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lakosság hulladékszállítási
díjának támogatása érdekében a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő megállapodás
jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja. A szolgáltatás
támogatására a 2019. évi költségvetésében ingatlanonként 15.000 Ft/év támogatást
szerepeltetni kell.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
4) Iskolai körzethatárok véleményezése (2019/2020. tanévre)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (I.25.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Iskolai körzethatárok
véleményezéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező az iskolai körzetek kijelöléséről a
2019/2020. tanévre készített tervezettel egyetért.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
2

Módosított határozatok

Kt.2019. 01.25-i ülés

5) Sebességjelző integrálásának lehetősége a közlekedési lámpába
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sebességmérő közlekedési
lámpába történő integrálásának lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Mentőállomás áthelyezését követően kíván foglalkozni a közlekedési
lámpa integrációjával.
Határidő: 2019. február 08.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
6) Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntés végrehajtásával elvégzendő
feladataink
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a téli rezsicsökkentéssel
kapcsolatos önkormányzati feladatokról készített előterjesztést.
A benyújtott, ismertetett ajánlatok közül a Képviselő-testület szerződés-tervezetet kér a
propánbután gázpalack tekintetében a helyi MOL kutat üzemeltető Fábián Tamástól 25
háztartás palackcseréjére.
A tűzifa és az azzal kompatibilis fabrikett juttatás mennyiségi adatairól a kérelmezőket
tájékoztatni kell. Az eljárásrendben meghatározott 1 esetbeni kérelem módosításra a
kérelmezőknek lehetőséget kell biztosítani. A tájékoztatást a helyben szokásos módon közzé
kell tenni.
Határidő: 2019. február 8., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
7) Rózsa Attila szerződés-módosítási kérelme
A napirendhez csatolva:
A Rétsági Család- és Gyermekvédelmi Központ és a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár előterjesztése egyanebben a tárgyban
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester, Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese,
Kovácsné Gregor Márta intézményvezető, Varga Nándorné igazgatóhelyettes.
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi rendelőkben
és a Polgármesteri Hivatalban lévő informatikai eszközök karbantartására szóló vállalkozási
szerződés módosításának jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Rózsa Attila vállalkozóval kötendő, a határozat mellékletét képező
vállalkozási szerződés-módosításokat jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc
polgármestert és az intézményvezetőket a határozat mellékletét képező szerződések aláírására.
A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben
- a Rétsági Polgármesteri Hivatal informatikai eszközeire 69.000 Ft +áfa/hó
- a védőnői szolgálat informatikai eszközeire 10.600 Ft + áfa/hó
- a fogorvosi szolgálat informatikai eszközeire 5.300 Ft + áfa/hó,
- a Városi Művelődési Központ és Könyvtár eszközeire 42.300 Ft + áfa/hó,
- a Napköziotthonos Óvoda eszközeire 5.300 Ft + áfa/hó
- a Család- és Gyermekjóléti Központ eszközeire 15.600 Ft + áfa/hó
fedezetet biztosít.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és valamennyi intézményvezető

8) Majoros Sándor megbízási szerződés módosítási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Majoros Sándor megbízási
szerződés-módosítási kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződés 1. számú
módosítását jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2018. február 8.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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9) Marton Szakértő Kft. szerződés módosítási kérelme
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban
lévő felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatközó vállalkozási szerződés
módosításának jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Marton Szakértő Kft-vel kötendő, a határozat mellékletét képező
vállalkozási szerződés-módosítást jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a
szerződés aláírására.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző
10) Közútkezelői hozzájárulás kérése - ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMÁSZ Hálózati Kft.
közútkezelői hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a helyi közutak üzemeltetője – Ármós
Zoltán felelős tervező és Horváth Ádám tervező 183873 munkaszámú terve alapján
közútkezelői hozzájárulását adja a tulajdonában lévő 229/1 hrsz-úkivett közút besorolású
közutak területén végzendő munkák elvégzésére az alábbi feltételekkel:
1. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne
akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti
állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
4. A közút vízelvezetőrendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani
kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan
gondoskodni kell.
5. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom
zavartalan biztosítása mellett a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni.
6. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért
– amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – a jogosultat anyagi és büntetőjogi
felelősség terheli.
7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat
saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közműtulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Határidő: 2018. február 8.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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11) Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése – MÁTRA-PHONE Kft.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁTRA-PHONE Kft.
tulajdonosi hozzájárulás kérelméről készített előterjesztést.
I.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a 03/23
helyrajzi számú ingatlanon alépítményi munkák elvégzéséhez.
II.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Vác-Rétság
Balassagyarmat településeken elkészítendő optikai hálózat légvezeték építése céljából a
tulajdonában lévő
- 096/2 hrsz-ú, a 043/2 hrsz-ú, a 022 hrsz-ú, a 08 hrsz-ú, a 06 hrsz-ú, a 05/6 hrsz-ú, a
03/58 hrsz-ú (mely a 05/51 hrsz-ú ingatlan megosztásából jött létre), a 03/20 hrsz-ú
ingatlanokon folytatandó munkára.
A határozat elválaszthatatlan részét képezi az érintett ingatlanok jegyzéke. A jegyzékben
feltüntetésre került az önkormányzati tulajdon. Egyéb esetekben az önkormányzat a
tulajdonosi hozzájárulási kérelmet hatáskör hiányában elutasítja.
III.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a helyi közutak üzemeltetője
közútkezelői hozzájárulását adja a tulajdonában lévő
- 096/2 hrsz-ú, a 043/2 hrsz-ú, a 022 hrsz-ú, a 08 hrsz-ú, a 06 hrsz-ú, a 03/58 hrsz-ú
(mely a 05/51 hrsz-ú ingatlan megosztásából jött létre), a 03/20 hrsz-ú
kivett közút besorolású közutak területén végzendő munkák elvégzésére az alábbi
feltételekkel:
1. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne
akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti
állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
4. A közút vízelvezetőrendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani
kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan
gondoskodni kell.
5. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom
zavartalan biztosítása mellett a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni.
6. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért
– amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – a jogosultat anyagi és büntetőjogi
felelősség terheli.
7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat
saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
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8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közműtulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Határidő: 2018. február 8.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

12) Tulajdonosi hozzájárulás kérése – 209/10 hrsz-ú ingatlan
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrádvill Kft. tulajdonosi
hozzájárulás kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 209/10 helyrajzi számon 8 db üzlet villamosenergia ellátása érdekében
a munkák elvégzésére a 190/3 hrsz-ú kivett parkoló és út besorolású és a 202/2 hrsz-ú kivett
beépítetlen terület besorolású ingatlanokra tulajdonosi hozzájárulását adja.
A 190/3 hrsz-ú kivett parkoló és út besorolású ingatlanra közútkezelői hozzájárulását adja
azalábbi feltételekkel:
1. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne
akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti
állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
4. A közút vízelvezetőrendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani
kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan
gondoskodni kell.
5. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom
zavartalan biztosítása mellett a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni.
6. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért
– amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – a jogosultat anyagi és büntetőjogi
felelősség terheli.
7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat
saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közműtulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
9. A kivitelezés megkezdésének napját a kivitelező köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatal
jegyzőjének.

Határidő: értesítésre 2019. február 08.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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13)
FŐKEFE Kft. bérleti szerződése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Főkefe Rehabilitációs
Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019. évre kötendő
Bérleti szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. február 08.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

14) Polgármester 2019. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (I.25.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester szabadságolási
ütemterve című előterjesztést és az alábbiak szerint jóváhagyja.
Előző évről áthozott:
Tárgyévi szabadság (szept 30-ig):
Összes szabadság:
2019

1

2

3

4

5

6

7
x

8
x

x

x

x

x

Január
Február

x

x

Március

x

x

27 nap
29 nap
56 nap

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 össz.
x x x
x x
x
x
x x x x
13
x
x
x
x x x x
13

x

x

4

Április

0
x

Május
Június
Július

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

2
5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Augusztus

0

Szeptember

x

x

x

x

x

x

A kivett szabadságokról minden hónapban a polgármesteri beszámoló részeként tájékoztatást
kell adni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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15) Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.( 01.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás
támogatás hatósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 100%-os állami támogatás mellett, 2019.
01.29.-tól 2019.04.30-ig 4 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön a képzés
időtartamára.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a
közfoglalkoztatási hatósági szerződést a fenti feltételekkel aláírja.
Határidő: 2019.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
16) Térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez szükséges ÉMÁSZ szerződések
jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer
bővítéséhez szükséges ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel kötendő szerződések jóváhagyásáról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a
- 472 hrsz-en (Jókai u. 25. számú ingatlan előtt),
- 472 hrsz-en (Jókai u. Petőfi út sarok)
- 134/37 hrsz-en (Nyárfa u. 1-7. számú sorház előtt),
- 40/1 hrsz-en (Búzavirág u. 28. szám előtt),
- 14 hrsz-en (Rózsavölgy u. 34. szám előtt),
- 543/2 hrsz-en (Széchenyi u. játszótérnél lévő),
- 361 hrsz-en (Hunyadi sor Táncsics u. felöli részén lévő),
- 229/1 hrsz-en (Kossuth u. 31. szám előtt),
- 579 hrsz-en Szérűskert u – Mező u. saroknál lévő kamera,
- 453 hrsz-en (Petőfi u. 42. szám előtti)
elhelyezett térfigyelőkamera elektromos áramellátása érdekében az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel
megkötött
- hálózathasználati,
- hálózat-csatlakozási és
- villamosenergia-vásárlási
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szerződéseket jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződések
aláírására, a kötelezettségvállalások megtételére.
A kamerarendszer üzemeltetése érdekében a 2019. évi költségvetésben bruttó 200.000 Ft
áramdíjat tervezni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
17) Hesz Henriette kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.( I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hesz Henriette
földhasználatra vonatkozó kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a területet nem kívánja eladni, a haszonbérbeadást támogatja.
A termőföld használatáról 2019. március 1. naptól 2022. február 28 -ig haszonbérleti
szerződést kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező
haszonbérleti szerződés tartalmával azonos feltételekkel a 2019. március 1. naptól hatályos
szerződést aláírja.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
18) A Rétsági Árpád Egylet 2018. évi támogatás-módosítási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.( I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Árpád Egylet 2018.
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:
Biztosítási díj, rajtengedélyek, sportorvosik:
Építési anyagok, javítás, karbantartás:

336.000,-Ft
40.000,-Ft

Benzin fűnyíráshoz:
PB palackok cseréje:
Lőszerek, fegyverek, nyílvesszők, célok lőlapok:
Összesen:

20.000,-Ft
4.000,-Ft
250.000,-Ft
650.000,-Ft
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Labdarúgó öregfiúk szakosztály:
Bírói díj:
Versenyengedély 2018 évre:
Tagdíj:
Terembérleti díj:
Utazási Költség:
Összesen:

18.600,-Ft
11.935,-Ft
6.644,-Ft
66.000,-Ft
46.821,-Ft
150.000,-Ft

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező
megállapodás módosítást aláírja.
Határidő: 2019 február 8.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

19) TKM kérelem
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2019. (I.25.) 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 Városi Nyugdíjas
Klub színházlátogatás belépőjegyköltségeiből 140.000 Ft-ot átvállal.
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.
Határidő: kérelem szerint,
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester
20) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadja.
21) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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22) Rétság Rózsavölgy u. 2-8. számú társasház előtti közterületeken lévő járdák
felújítása, parkoló helyek kialakítása és parkosítás

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság, Rózsavölgy út 2-8.
szám előtti közterületen lévő, lépcsőházakhoz vezető járdák felújítására, parkolóhelyek
kialakítása és a terület parkosítására vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület a Rózsavölgy út 2-8. szám előtti közterületen a lépcsőházak bejáratához
vezető járdák felújítására, a parkolóhelyek kialakítására és a terület parkosítására vonatkozó
tervek elkészítésére árajánlatot és megállapodást tervezetet kér a KOVATERV Építész Iroda
Kft-től (3041 Héhalom Petőfi Sándor út 11. Képviselője Kovács Miklós építész).
Az elvégzendő feladatokról és a költségvetési fedezet biztosításáról a Képviselő-testület az
elkészült és elfogadott terv ismeretében a későbbiekben dönt.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
23) Egyebek
Zárt ülés:
1) Önkormányzatnak okozott kár rendezése érdekében tulajdonosi döntés
meghozatala
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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