Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2011. sz. jegyzőkönyv

21. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. szeptember 30. napján, 16,00 órakor megtartott Képviselő-testületi
ülésen.
Jelen vannak:
Mezőfi Zoltán polgármester
dr. Szájbely Ernő képviselő
dr. Katona Ernő alpolgármester
Jávorka János képviselő
Girasek Károly képviselő
Majnik László képviselő
Hegedűs Ferenc képviselő
Hutter Jánosné jegyző
Borosné Gellai Katalin iskolaigazgató
Vargáné Fodor Rita pü. csop.vez.
Végh József igazgató
Lichtenberger Edit jkv.vezető
lakosság részéről 3 fő
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket,
vendégeket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Hegedűs Ferenc és Jávorka János képviselő
urakat.
A javaslatot a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirend előtt:
1./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az
önkormányzat
érdekében
végzett
polgármesteri
munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Tájékozatóban szeptember 14-e alatt jelzett
feladattal kapcsolatban a Rétsági Kistérségi Társulás Munkaszervezet vezetője
keresett meg. Magyar – szlovák pályázatról van, az ún. HUSK pályázatról. Úgy tűnik
szlovák oldalon is van fogadókészség a témában. Balassagyarmaton már
megvalósult egy project ennek keretében. Inkubátorház pályázati pénzből történő
megvalósításáról van szó. A pályázó a Kistérségi Társulás, az önerőt is ők adnák. A
laktanyában a volt parancsnoki épület a célnak megfelelne. Meg is tekintették az
objektumot, ez kb. 600 m2- alapterületű. Október 21-e a pályázat beadásának
határideje. Annak idején a parancsnoki épületről is készült értékbecslés, meg kell
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vizsgálni a lehetőségeket. Valószínű addig lesz rendkívüli ülésünk, akkor
visszatérhetünk a témára.
Girasek Károly képviselő: A városközpont rehabilitációjával kapcsolatban kaptunk
levelet, ami sürgős tennivalókat tartalmaz. A levél egy hónapos, ebben hat hónapos
határidőt kaptunk (egy hónap eltelt intézkedés nélkül), hogy mindent helyre tegyünk.
Remélem a nyilvánosság is megismeri majd ezt a levelet. Ez a hat hónap nagyon
kevés, szakemberek véleménye szerint is. Újra terveztetés, közbeszerzés, újra
költségelés stb. Ebben kellett volna lépni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslat volt, hogy külön legyen erre a témára kitűzve
testületi ülés. Tegnap a Közgyűlés elnökének adtam egy rövid összefoglalást.
Referense ígéretet tett, hogy legkésőbb kedden tájékoztat.
Girasek Károly képviselő: Vészes késedelemben vagyunk. Amiket elmondtál
polgármester úr, szükségesek, de nem elégségesek. Most várunk valamire, telik az
idő, és újra döntéskényszerbe kerülünk.
Rétság
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról c.
előterjesztést 2 igen, 4 tartózkodás szavazattal nem fogadta
el.
2./

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Van-e még adósság ezen a téren?
Hutter Jánosné jegyző: Igen, a májusi határozatokról kell még elszámolnunk.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A forma jó, visszatértünk a korábbi gyakorlathoz.
Viszont számokkal vannak a határozatok rögzítve, mivel ezeket nem ismerjük, a
határozat lényegére utalni kell a határozatszám után. Másik észrevételem, van több
határozatszám, amiről nincs írva semmi. Mi ennek az oka?
Hutter Jánosné jegyző: Ezekben a határozatokban nincs felelős, és határidő
megjelölve, mert nem volt szükséges. Intézményi beszámolók stb. lehetnek ilyenek.
Girasek Károly képviselő: Átnéztem az anyagot, és üdvözlöm, hogy van. Ez így
egységesen jól áttekinthető. Volt olyan határozat, amiben kértük, hogy az
Egyebekben érintett kérdésekről is történjen tájékoztatás, ezt hiányolom. Az SZMSZ
és az önkormányzati törvény is rögzíti, hogy közérdekű bejelentésre, és képviselői
bejelentésre 15 napon belül írásban kell választ adni. Felvetettem pl. a lift kérdését,
a Földhivatallal létrejött-e tárgyalás ez ügyben, jó lenne tudni, írtunk-e megkeresést,
és milyen választ kaptunk? Kaptunk egy levelet, Köztársaság úti bejárással kapcsán,
csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban. Mindenki ígért, polgármester és jegyző úr
is, és nem történt semmi. Ígérünk és azt el is felejtjük.
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Mezőfi Zoltán polgármester: Nincs elfelejtve, csak kapacitásunk nincs. Igyekszünk
eleget tenni a kéréseknek. Ott olyan irányokban kell a vizet elvezetni, hogy
engedélyeztetés stb. szükséges.
Girasek Károly képviselő: Egy dolog a kérdés, hogy történt-e intézkedés. Minden
beadványra válaszolni kell.
Több kérdés, észrevétel nem volt.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1
ellen, 1 tartózkodás szavazattal a Lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: A napirendi javaslatokkal kapcsolatban van-e javaslat?
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2 napirend felvételét javasolja a PVB. 21.-ként,
Autóbusz üzemeltetési szabályzat módosítása, 22. napirendként Nógrád Volán Zrt.
kérelme című napirendeket.
Mezőfi Zoltán polgármester: Én pedig javasolnám 23. napirendként tárgyalni
Felnőttoktatási szerződés tárgyalását.
A Képviselő-testület a napirendek felvételét támogatja, és az alábbiakban tárgyal:

5.

Napirend
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési díjakról
szóló rendelet megalkotása
A szociális ellátások rendjéről szóló helyi rendelet
módosítása
Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet
megalkotása
Javaslat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2010. (II.12.) sz. rendeletének módosítására
Gazdasági program

6.

Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

7.

Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása II.

8.

Aljegyzői pályázat kiírása

9.

Extrém Légisport egyesület kérelme

10.

Rétság Város Oktatásfejlesztési Koncepciója

11.

Beszámoló a 2011/2012. oktatási év indításáról

1.
2.
3.
4.

Előterjesztő
Hutter
Jánosné
jegyző
Hutter
Jánosné
jegyző
Hutter Jánosné
Jegyző
Dr. Szájbely Ernő
Képviselő
Mezőfi
Zoltán
polgármester
Mezőfi
Zoltán
polgármester
Hutter
Jánosné
jegyző
Hutter
Jánosné
jegyző
Mezőfi
Zoltán
polgármester
Mezőfi
Zoltán
polgármester
Borosné
Gellai
Katalin
iskolaigazgató
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12. Közoktatási szerződés jóváhagyása
13. Megállapodás jóváhagyása
14. Tájékoztató a kihelyezett középiskola
működésének tapasztalatairól
15. Bérleti szerződés jóváhagyása
16. Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

2010.

évi

Mezőfi
Zoltán
polgármester
Mezőfi
Zoltán
polgármester
Mocsári
Gergely
tagozatvezető
Mezőfi
Zoltán
polgármester
Mezőfi
Zoltán
polgármester
Mezőfi
Zoltán
polgármester
Hutter
Jánosné
jegyző
Mezőfi
Zoltán
polgármester

17. Tájékoztató a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Nonprofit Kft. bérleti szerződéseiről
18. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz történő
csatlakozás
19. DMRV ajánlata a volt honvédségi szennyvíztisztító
kiváltására, és elfogadás esetén tulajdonosi hozzájárulás
kérése
20. Rétsági lakosok kérelme a Rétság, Rákóczi út Mezőfi
Zoltán
sebességkorlátozása iránt
polgármester
21. Autóbusz üzemeltetési szabályzat módosítása
Jávorka
János
képviselő
22. Nógrád Volán Zrt. kérelme
Mezőfi
Zoltán
polgármester
23. Szerződéskötés felnőttképzésre
Mezőfi
Zoltán
polgármester
24. Egyebek
1.
2.
3.

Zárt ülés:
A Város Szolgálatáért és az Év Rétsági Tanulója Mezőfi
Zoltán
elismerés adományozása
polgármester
Fellebbezés lakásfenntartási támogatás ügyében
Mezőfi
Zoltán
polgármester
Jegyző szóbeli tájékoztatása
Hutter
Jánosné
jegyző
1./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A 2010. évi CXLVIII. Törvénnyel módosításra került
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi
17. sz. törvényerejű rendelet. A rendelet értelmében felhatalmazást kap a települési
önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése engedélyezésének szabályait, valamint a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése estén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
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Ennek a rendeletnek a megalkotása kötelező. A rendelet már június 30-án a testület
előtt volt, akkor átdolgozásra a testület visszaadta a hivatalnak. Az átdolgozás
megtörtént, az akkor elhangzott javaslatok beépítésre kerültek.
Rövid vita volt a bizottsági ülésen. Tanácsnoki véleményből idéznék két gondolatot,
megfelelő az az alapelv, hogy a polgármesteri hivatal nem nyújt
rendezvényszervezői szolgáltatásokat, azokat az anyakönyvi szertartást lebonyolítók
viszont megtehetik, az erre a célra szolgáló teremben. Pontosításra került, hogy a
rétsági illetőségű személyek számára ne kerüljön felszámolásra díj, a hivatal
épületében szombaton tartott eseményen sem.
A bizottság a rendelet-tervezetnél javasoljuk javításra, 2. §. /1/ bek. 3. sorában
”anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor”.
A bizottság a módosítással elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Mezőfi Zoltán szavazásra teszi fel a módosított rendelet tervezetet.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő – testülete
6 igen egyöntetű szavazattal 16/2011. (IX.30.) sz.
önkormányzati rendeletét az egyes anyakönyvi
események
engedélyezésének
szabályairól,
valamint az azokért fizetendő térítési díjakról
megalkotta.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen egyöntetű szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
238/2011.(IX.30.) számú Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet-tervezetet.
A rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításáról szóló 15./2011.(VII.04.) önkormányzati
rendelet
39/A. § (2) bekezdése alapján
nem
bocsátja lakossági véleményezésre.
Felelős: Hutter Jánosné jegyző

2./ A szociális ellátások rendjéről szóló helyi rendelet
módosítása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény legutóbbi módosításaival 2011. szeptember 01-től új
szabályok léptek életbe a szociális ellátások egyes területein. A csatolt rendelettervezetben ezeket a változásokat kellett átvezetni. A bizottsági ülésen elhangzott,
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hogy jó lett volna kicsit részletesebben taglalni a normatív lakásfenntartási
támogatás változásáról szóló részt, mivel a pénzügyi hatásokra számítás nem
készült. Szeptember 1-től bővült a normatív lakásfenntartási támogatásokra
jogosultak köre. Mindenki jogosult, akinél az egy főre eső jövedelem nem éri el a
71.250 Ft-ot. Módosító indítványként hangzott el a bizottsági ülésen, hogy legyen
felmérés arról, hogy milyen kört érinthet, és mekkora összeget az önkormányzat
számára. a beterjesztett rendelet-tervezet 20/A, és 20/B. §-át, ami a helyi
lakásfenntartást szabályozná, legyen kivéve, és át kell azt dolgozni. A többi részét a
rendelet-tervezetnek elfogadásra javasolja a bizottság. Elhangzott, hogy a városi
honlapra a tájékoztatás és az igénylőlap kerüljön fel.
Jávorka János képviselő, Szociális Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság
véleménye is megegyezik a PVB javaslatával, miszerint a 20/A, és 20/B §. most
kerüljön ki a rendeletből, meg kell vizsgálni. Mint ismeretes a normatív támogatásnál
az állam ad 80 %-ot, az önkormányzat költségvetéséből 20 %-ot kell adni. Erre a
költségvetésben tervezve nincsen. A feltételeket ki kell dolgozni.
Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre, a Képviselő-testület 7
fő képviselő jelenlétével határozatképes.
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a rendelet-tervezettel egyetért, kérem most
szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő – testülete
6 igen, 1 tartózkodás szavazattal 17/2011. (IX.30.)
sz. önkormányzati rendeletét a szociális ellátások
rendjéről
szóló 2/2010. (I.29.) ö. Rendelet
módosításáról megalkotta.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
239/2011.(IX.30.) számú Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta A szociális ellátások rendjéről szóló
helyi rendeletet.
A rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításáról
szóló
15/2011.
(VII.04.)
sz.
önkormányzati rendelet 39/A. §. (2) bekezdése
alapján nem bocsátja lakossági véleményezésre.
Felelős: Hutter Jánosné jegyző
3./ Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Hosszabb lélegzetű vita alakult ki a rendelettervezet körül. A rendelet módosítására utoljára 2005-ben került sor. Az azóta eltelt
közel 6 év alatt a köztemető területén történő változások és jelenleg is folyó
fejlesztések átvezetése miatt szükségessé vált az alaprendelet felülvizsgálata. A
helyi rendelet megalkotására felhatalmazást ad az 1999. évi XLIII. törvény. A
jelenleg érvényes rendeletben meghatározott díjak utolsó felülvizsgálatára és
megállapítására 2005. novemberében került sor. Tulajdonképpen egy új rendelet
megalkotása történne most. A bizottsági vitában igen sok vélemény hangzott el,
ezeket röviden szeretném ismertetni.
A rendelet mellé egy határozat megfogalmazása is szükséges, mivel az elmúlt évek
tapasztalata, hogy a temetések rendje meglehetősen rendezetlen volt. 2006-ban
fogadott el az önkormányzat egy parcellázási tervet, amit sajnos nem tartottak be. A
sírhelyek kijelölésében meglehetősen nagy az össze-visszaság. Geodéta
segítségével 1-es és 2-es sírhelyeket kell kijelölni, ezekről pontos nyilvántartást
vezetni. A jövőben nem járható út, hogy valaki rábök egy területre, hogy oda
szeretne temetkezni. A temetőgondnokot kell felkeresni, és vele együtt megjelölni a
helyet. Rendet kell tenni. A lakosságot tájékoztatni kell arról is, hogy melyik sírhely
mikor jár le. Ez a temető, bármilyen hihetetlen is, 35 évre el tudja látni a feladatát. A
városüzemeltetési csoport elkészíti az információs táblát. A rendelet-tervezetben
szükséges változtatásokra javaslataink beépítésre kerültek. A bizottság 8 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Jelentős csökkenés van a díjak terén. Az urnasírhely
nem ugyanaz, mint az urnafülke. Három külön szavazásra lesz szükség. Először a
rendelet-tervezet elfogadása, másodszor a határozat geodéta felkérésére, harmadik
pedig a rendelet társadalmi vitára történő bocsátása.
Girasek Károly képviselő: Kihirdetés után lépjen hatályba, és alkalmazni akkor
lehet, ha az urnafülkék elkészültek. Társadalmi vitára való bocsátást azért kell
mellőzni, hogy mielőbb életbe léphessen a rendelet. Értelemszerűen akkor lehet
alkalmazni, amint a geodéta kiméri a területet.
Hutter Jánosné jegyző: A geodétát 3-án felkérjük, de nem biztos, hogy 3-ától
működhet is a dolog. Kitétel kellene belevenni a rendeletbe, hogy a kimérés után
működhet a folyamat. November 1-jét javasolom a hatálybalépés időpontjának.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő – testülete
7 igen egyhangú szavazattal 18/2011. (IX.30.) sz.
önkormányzati rendeletét A temetőkről és a
temetkezés rendjéről megalkotta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a javaslatot, miszerint geodéta
segítségével a terület legyen kimérve.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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240/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
A képviselő-testület utasítja a Hivatalt, hogy a
temetőben az érvényes parcellázási tervnek
megfelelően, geodéta segítségével 1-es és 2-es
sírhelyek kijelöléséről gondoskodjon. A sírhelyek
sarokpontjait geodéta által rögzített karóval kell jelölni.
A kijelölt sírhelyeket a parcellázási tervben be kell
jelölni.
A feladat elvégzéséhez árajánlatok bekérése
szükséges.
Felelős: Hutter Jánosné jegyző
Határidő: 2011.október 03.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a lakossági véleményezéssel
kapcsolatos javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
241/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
A Képviselő-testület a temetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló helyi rendeletet a Szervezeti és
Működési
Szabályzat
módosításáról
szóló
15./2011.(VII.04.) önkormányzati rendelet 39/A § (2)
bekezdése
alapján
nem
bocsátja
lakossági
véleményezésre.
Felelős:jegyző
4./ Javaslat Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete
4/2010.(II.12.)
sz.
rendeletének
módosítására
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő képviselő
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A rendelet azt mondja ki, hogy a képviselő naptári
évenként egy testületi ülésről, és a (2) bekezdésben foglalt kivétellel két bizottsági
ülésről a tiszteletdíj csökkentése nélkül hiányozhat. A 3. bek. nem szabályozza a
bizottsági ülésről való hiányzás következményeit. Logikus ezt is szabályozni. A
munka jelentős része a bizottságban zajlik. Pl. kedden is 11 órás maratoni ülés volt.
A bizottsági ülésen való részvétel nagyon fontos, hogy a képviselő megfelelően el
tudja látni munkáját. Bizottsági ülésen egy módosító javaslat született, miszerint Az
1.§-ban „bizottsági ülésről való hiányzás esetén 20 %-kal csökkenti.” helyett 25 %-ot
javasol a bizottság. A bizottság 8 igen szavazattal támogatja a módosítást.
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Hegedűs Ferenc képviselő: Egyetértek a javaslattal, én már mondtam, hogy
mondjunk le a tiszteletdíjunkról. Egyúttal most felajánlom a szeptember, október,
november, december havi tiszteletdíjamat a Kereplő Néptánc együttes javára.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez így nem megoldható, ezt le kell írni, utána lehet
csak szavaztatni.
Hegedűs Ferenc képviselő: Szavazzátok meg most, aztán majd leírjuk. Még soha
nem tettem ilyet, hogy nyilvánosság előtt ajánlom fel a tiszteletdíjamat, annak, akit
illet.
Hutter Jánosné jegyző: A javaslat nem része a jelenleg tárgyalt napirendnek, nincs
előterjesztés, a szavazás nem aktuális.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a a rendelet módosításával
kapcsolatos bizottsági javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattal a Képviselő-testület tagjainak
tiszteletdíjáról szóló 19/2011. (IX.30.) sz. rendeletét
megalkotta.

5./ Gazdasági program
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepciójának tárgyalása során határozatban egyebek között
kötelezte a polgármester urat, hogy az önkormányzat gazdasági programját a
Képviselő-testület 2011. január havi rendes ülésére terjessze be. A gazdasági
program nem került elfogadásra. A feladat a helyi szintű célkitűzések, feladatok
meghatározása, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a
kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. Ez
a program elsősorban a fejlesztési elképzeléseket tartalmazza, a munkahely
teremtés feltételeinek előteremtését, a településpolitika, az adópolitika célkitűzéseit.
Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldásokat, továbbá a befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika
célkitűzéseit. Elvileg a Képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül
kell, hogy elfogadja a programot, mivel az egy választási ciklus idejére szól.
Késésben vagyunk. A tanácsnoki vélemény szerint nem derül ki, milyen forrásaink
vannak, nincs felállítva megfelelő fontossági sorrend, ettől eltekintve javasolta a
tárgyalásra. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy több rész is van az anyagban, ami
nem lett aktualizálva, a korábbi gazdasági program változtatás nélkül lett
beterjesztve, és benne maradtak azok a részek is, amik időközben már
megvalósultak. Nem derül ki, milyen kötelezettségeket vállal az önkormányzat,
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mennyi bevételünk lehet, mit kezdünk a felszabaduló ingatlanainkkal. Le lehetett
volna ülni ebben a témában. Az ülésen kialakult a vélemény, hogy ebben a
formájában az anyag nem elfogadható. Elhangzott, hogy a programból ki kell tűnnie,
hogy a ciklus végéig hova lehet eljutni. A leadott anyag nincs kidolgozva, nincs
kiindulási helyzet, helyzet ismerete nélkül nem lehet jó programot tervezni. A
bizottsági ülésen jelen volt Polgármester úr is, köszönettel vette az észrevételeket. 8
igen szavazattal a PVB javasolja, hogy a program legyen átdolgozva, és későbbi
időpontban tárgyalja újra a Képviselő-testület.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszem fel a PVB javaslatát.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen egyöntetű szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
242/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tárgyalta a város Gazdasági programját.
Megállapítja, hogy a programot át kell dolgozni, és az
idei évben a képviselő-testület elé kell tárni.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. december 31.

6./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A 2011. évi munkatervben az szerepelt hogy az
éves költségvetés módosítása napirend szeptember hóban bekerül a testület elé. Az
elmút hetekben több olyan esemény történt, mely felboríthatja az éves költségvetés
végrehajtását. Ezek a folyamatok tisztázás, illetve ellenőrzés alatt állnak. PVB
kérése volt, hogy tekintsük át a feladatokat. Nézzük meg, milyen többletbevételek,
megtakarítások állnak rendelkezésre, illetve mutassuk be az esetleges
többletkiadásokat. Készítsünk likviditási tervet.
Az első pont, amiben vita alakult ki, hogy vállaltuk annak idején a Zöld Híd Régió Kftvel kötött megállapodásban azt, hogy támogatja a lakossági szemétszállítást az
önkormányzat, több mint 15 millió forinttal, ennek viszonzásaképpen a Zöld Híd Kft.
2.100.000 Ft-ot ebben az évben átutal az önkormányzat számára. Már akkor arra
gondoltunk, hogy ebből egy kommunális gépet fogunk vásárolni, illetve ezt az
összeget kiegészítve, ami pl. hó eltakarításra alkalmas lenne. Végül is a Kft. úgy
értelmezte, hogy a 2.100.000 Ft helyett, Áfával együtt és azt beszámítva 1.680 eFtot utal áll. Ezt nem tartjuk korrektnek. Kértük, történjen egyeztetés ebben a
dologban. Akár olyan áron is, hogy a következő negyedévi átutalást tartsuk vissza.
Kicsit ehhez a kérdéshez tartozik a Zöldterület kezelés szakfeladat. Felmerült, hogy
hóeke mindenképpen kell, kiegészítőként pedig sószóró, szárzúzó, illetve seprű
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rész, és fontos lenne, hogy pótkocsizni lehessen. Felmerült még a fűkasza,ami
szintén tartozék lehetne. Árajánlatok bekérése szükséges, és akár rendkívüli ülésen,
de mielőbb dönteni kell az ügyben. Hangsúlyoztuk, hogy a kommunális gép
kezelését a jelenlegi létszámon belül kell megoldani.
Újra kell gondolni a dolgokat a város rehabilitációval kapcsolatban. Kritikus pont egy
vállalkozás adóbevallása, adótúlfizetés visszautalását kéri. Levélben kerestük meg a
vállalkozást, válasz nem érkezett. Ha nemleges a válasz, akkor a költségvetést kell
módosítani, vagy több évre visszamenőleg adóellenőrzés felülvizsgálata válik
szükségessé. Járóbeteg szakellátó központnál tárgyaltuk, még több plusz támogatás
merült fel. Eddig 47 millió forint felett van a támogatás összege. Az éves igény 38
millió forint volt. A korábbi ügyvezető a fejlesztésre adott pénzeszköz egy részét
működésre költötte el. A háziorvosi központi ügyeletnél, nagy hátralék keletkezett. Át
kell gondolni, és változtatni az eddigi gyakorlaton. Ehhez a környező településeket
nyilatkoztatni kell, akarnak-e csatlakozni az új gyakorlathoz, vagy sem.
Fizikóterápiánál 9 millió forint zárolható lesz. 2,5 millió forint megtakarítás van, az
ágazat ezt felajánlja a kommunális gép megvásárlásához. Tervezve volt a
művelődési központ évek óta húzódó vizes blokk felújítás. Az összeg kevés, így el
kell halasztani a feladatot. Ezt az összeget is át kell csoportosítani a kommunális
gép vásárlásához. Jövőre reálisan kell tervezni a vizes blokk végleges megoldását.
Temetőben a ravatalozó felújítása zajlik, kiderült, hogy a ravatalozó belső drapériái
elavultak, hosszú évtizedek óta ezek voltak, szükséges a csere, és a székek cseréje
is. Ami a likviditást illeti, látni, milyen kiadások várhatók, kiderül, ha valami váratlan
esemény nem történik, akkor az átcsoportosításokkal a költségvetés egyensúlyban
tartható. Születtek határozati javaslatok, amiket egyenként kell szavaztatni.
Hegedűs Ferenc képviselő: A traktort olcsóbban meg lehet venni. 4 mFt- alatt is
van. Piros rendszámút kell venni, 5 évente kell vizsgáztatni. Nagybátonyban kell a
Metál Kft-t megkeresni, korrekt áraik vannak. Zöld Híd, jó hallani, de ezt a lakosság
befizeti. OPEL km behatárolásával nem értek egyet.
Girasek Károly képviselő: Megnéztem a javasolt Kft. traktorait, nyitottak, nem zárt
gépekről van szó. Fülkés traktor kell.
Mezőfi Zoltán :Szavazásra teszem fel az 2011. évi költségvetéssel kapcsolatos
javaslatokat.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
243/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A 381103 települési hulladékszállítás
szakfeladaton a 2010. évben ki nem fizetett
szemétbefogadás számla ellenértékére dologi kiadás
többlet előirányzataként bruttó 1.140 eFt –ot biztosít.
Biztosítja
továbbá
a
számlázásból
befolyt

11

többletbevétel áfa befizetésére szükséges kiadási
előirányzatot 525 eFt összegben. A szakfeladat
bevételi előirányzatát a Zöldhíd Kft-vel kötött
szerződés alapján a szolgáltatási díjbevétel
vonatkozásában 2.100 eFt-tal (nettó összeggel) az
áfa bevételt 525 eFt-tal megemeli. 2011. III-IV.
negyedévében
a
Képviselő-testület
többletszolgáltatást nem kér. 2011. évi soron
következő
költségvetés
módosításkor
az
előirányzatokat át kell vezetni a költségvetési
rendeleten.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen egyöntetű szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
244/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. Az 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány
kiadása szakfeladaton a 2009-2010. évben ki nem
fizetett szerkesztői számla ellenértékére dologi
kiadás többlet előirányzataként bruttó 234 eFt –ot
biztosít. A többlet előirányzat forrására az
Intézményvezetőnek javaslatot kell tenni. 2011. évi
soron következő költségvetés módosításkor az
előirányzatokat át kell vezetni a költségvetési
rendeleten.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen egyöntetű szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
245/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A 631200 Világháló portál szakfeladaton
kedvező szerződéskötés miatt megtakarított 70 eFt
dologi kiadás zárolását rendeli el. A 2011. évi soron
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következő költségvetés módosításkor az előirányzat
zárolást át kell vezetni a költségvetési rendeleten.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
246/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A 681000 Saját tulajdonú ingatlan
adásvétele szakfeladaton ingatlanvásárlás jogcímen
123 eFt előirányzatot biztosít. A 2011. évi soron
következő
költségvetés
módosításkor
az
előirányzatokat át kell vezetni a költségvetési
rendeleten.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
247/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A 682001 Lakóingatlan bérbeadása
szakfeladaton bérleti jogviszony megszűnése miatt
57 eFt bérleti díjbevétel zárolását rendeli el. A
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton
bérleti díjak változása, bérleti szerződés megszűnése
és új bérleti szerződések kötése miatt együttesen 58
eFt bérleti díjbevétel zárolását rendeli el. A 2011. évi
soron következő költségvetés módosításkor az
előirányzatokat át kell vezetni a költségvetési
rendeleten.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
248/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A Képviselő-testület 2011. április 4.
naptól a megüresedett egészségügyi intézmények –
Rákóczi út 34. földszinten lévő rendelők, a Templom
út 13. szám alatti Fizikoterápia épületét és a Védőnői
szolgálat József Attila u. 13. szám alatti épület
kezelői jogát a városüzemeltetéshez csatolja. Az
épületek funkció-váltását, a fenntartó személyét az
Alapító okiratban át kell vezetni. A közműköltségeket
az önkormányzat átcsoportosítással biztosítja. A
2011. évi soron következő költségvetés módosításkor
az előirányzatokat át kell vezetni a költségvetési
rendeleten.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen, 1 tatózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
249/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A közterületek hatékony karbantartása,
téli csúszásmentesítése, a zöldhulladék hasznosítása
érdekében 1 db kommunális gép, pontosan 1 db
traktor megvásárlást
tartja szükségesnek. A
kommunális gépre árajánlatokat kell bekérni. A
szükséges előirányzatot többletbevételeiből, illetve
kiadások
átcsoportosításából
biztosítja.
A
kommunális gép vezetését meglévő létszámmal
kívánja megoldani, többletlétszámot nem biztosít. Az
átcsoportosítás során figyelembe kell venni a
Művelődési Központ vizesblokk felújítása miatt
zárolandó összeget, a Zöldhíd Kft-től befolyó
többletbevételt,
valamint
a
megszűntetett
egészségügyi feladatok megtakarítását és a kedvező
alapítványi
támogatás
és
intézményvezetői
szervezés miatti fel nem használt pénzmaradványt.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen, 1 ellen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
250/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A Képviselő-testület a feszített
költségvetés miatt indokoltnak látja az önkormányzat
tulajdonában
lévő
OPEL
személygépkocsi
futásteljesítményének korlátozását. A képviselőtestület
a
személygépkocsi
havi
maximális
futásteljesítményét 600 km-ben korlátozza, melyet a
jegyző és az ügyintézők használhatnak fel. A
megállapított havi kilométer üzemanyagát a
Képviselő-testület biztosítja.
Az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi
gépjármű csak Rétság Város érdekében használható.
Minden egyéb használatot a Képviselő-testület
megtilt. Utasítja Hutter Jánosné jegyzőt a használat
rendszeres ellenőrzésére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
felhasználás ellenőrzéséért Hutter Jánosné
jegyző
Határidő: szöveg szerint
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
251/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A 221/2011. (VIII.26.) számú Kt.
határozatban engedélyezett belső helyettesítésre –
számolási hiba miatt - a Képviselő-testület tartalék
feloldása mellett biztosítja
- 7000 Ft-ot munkabér és 2000 Ft-ot járulék
különbözetre.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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252/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. Hozzájárul, hogy Hutter Jánosné jegyző
részére 2011. október 01. naptól 35.000 Ft/hó
költségátalány kerüljön kifizetésre. A költségátalány
forrásaként a munkába járás jogcímen tervezett
összegből havi 16 eFt-ot, a fennmaradó részre az
igazgatás szakfeladaton lévő tartalékot jelöli meg.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
253/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 49.B §-a alapján 2011. június 1. naptól 2011.
augusztus 31. napig belső helyettesítés kifizetését
engedélyezi. A belső helyettesítésre 368.240 Ft
tartalék feloldását engedélyezi.
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert a munkáltatói
intézkedések megtételére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. október 15.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
254/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót.
A
Városüzemeltetési
csoport
eszközpótlási költségeihez a 841169 M.n.s. egyéb
kiegészítő szolgáltatások szakfeladaton 300 eFt
többlet előirányzatot engedélyez.
A volt honvédségi laktanyában műhely kialakítás
költségeinek többlet előirányzatáról a képviselőtestület részletes költségvetés ismerete nélkül nem
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dönt. Felkéri Jávorka János tanácsnokot, Bulejka
András bizottsági tagot és Salgai György
városgondnokot
a
részletes
költségvetés
elkészítésére.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a
műhelyek kialakítása a 2012. évben fejeződik be. A
folyamatos, zavartalan munkavégzés céljából kijelöli
a Rákóczi út 32. szám alatti épület egy részét a
Városüzemeltetési csoport részére. Felhívja a
Városgondnok figyelmét, hogy a munkákat úgy kell
megszervezni, hogy az az ott folyó oktatást nem
zavarhatja.
A 2011. évi soron következő költségvetés
módosításkor az előirányzat változását át kell vezetni
a költségvetési rendeleten.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen, 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
255/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A 852000 Alapfokú oktatási intézmények
komplex támogatása szakfeladaton az iskola
informatikai fejlesztésével kapcsolatos pályázat
utófinanszírozású tételeinek összegéről a Képviselőtestületnek tudomása nem volt. A Képviselő-testület a
pályázati szerződést nem látta, ezért fontosnak tartja
annak
tartalmának
megismerését.
Az
utófinanszírozású tételek többlet előirányzatának
esetleges biztosításáról a pályázati dokumentáció
áttekintését követően dönt.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. október 10.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
256/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A 862000 Járóbetegellátás komplex
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támogatása szakfeladaton működésre átadott
pénzeszköz jogcímen az intézmény április havi
pénzügyi terve alapján 3.145.209 Ft többlet
előirányzatot biztosít.
A többlet előirányzat
forrásaként
az
egészségügyben
megszűnt
szakfeladatok kiadásainak zárolását jelöli meg.
A 2011. évi soron következő költségvetés
módosításkor az előirányzatokat át kell vezetni a
költségvetési rendeleten.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
257/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót.
Úgy dönt, hogy átszervezi a központi háziorvosi
ügyeleti ellátást.
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy keresse
meg a társult önkormányzatokat, és kérjen tőlük
nyilatkozatokat
arra
vonatkozóan,
hogy
az
átszervezésre kerülő ügyeleti rendszerben részt
kívánnak-e venni. A társult önkormányzatok
nyilatkozataikat legkésőbb 2011. október 15-ig tegyék
meg. Amennyiben a fenti határidőig nem
nyilatkoznak, akkor részvételük nélkül kerül
megszervezésre az ügyeleti ellátás. A nyilatkozatok
beérkezését követően a Képviselő-testület dönt a
közbeszerzés kiírásáról.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: Önkormányzatok megkeresésére 2011.
október 03.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
258/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
szakfeladaton tervezett kiadásokból a tényleges
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felhasználás alapján 9.330 eFt zárolását rendeli el. A
zárolt összegből kell biztosítani Járóbetegellátás
komplex támogatása szakfeladaton működésre
átadott pénzeszköz jogcímen az intézmény április
havi pénzügyi terve alapján 3.145 eFt többlet
előirányzatot.
A
társadalmi
munkával
illetve
alapítványi
támogatással megtakarított pénzmaradvány 2.507
eFt előirányzatát átcsoportosítja a város valamennyi
lakóját
szolgáló
kommunális
gép
(traktor)
megvásárlásához.
A 2011. évi soron következő költségvetés
módosításkor az előirányzatokat át kell vezetni a
költségvetési rendeleten.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
259/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
90/2011. (IV.15.) számú határozatát a következők
szerint módosítja:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy Jávorka János képviselő április
havi, járulékkal növelt 63.500 Ft-os tiszteletdíját a
Rétsági Árpád Egylet részére - hagyományőrzésre felajánlja
A
Rétsági
Árpád
Egylet
az
elszámolási
kötelezettséggel biztosított 63.500 Ft-os támogatásra
vonatkozó megállapodást meg kell kötni.
A
költségvetés
módosításakor
a
tiszteletdíj
felajánlással kapcsolatos előirányzat változást
841112-1 Önkormányzati jogalkotás szakfeladat
bérelőirányzatának
50.000
Ft-os,
járulékok
előirányzatának 13.500 Ft-os csökkentését, valamint a
890301-1 Civil szervezetek támogatása szakfeladat
működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek
tétel előirányzatának 63.500 Ft-os emelését - át kell
vezetni.
Felelős:Hutter Jánosné jegyző
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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260/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A 910502 Közművelődési intézmények,
közösségi
színterek
működése
szakfeladaton
tervezett kiadásokból a vizesblokk felújítására
tervezett bruttó 3.125 eFt zárolását rendeli el. A zárolt
összeget át kell csoportosítani Zöldterület kezelés
szakfeladaton tervezett nagy értékű tárgyi eszköz
(traktor) többlet előirányzatához.
A 2011. évi soron következő költségvetés
módosításkor az előirányzatokat át kell vezetni a
költségvetési rendeleten.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
261/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített
tájékoztatót. A 960302 Köztemető-fenntartás és
működtetés szakfeladaton nem tervezett kisértékű
tárgyi
eszközök
(drapéria,
székek)
pótelőirányzataként br. 421 eFt-ot biztosít.
A nem tervezett eszközbeszerzések fedezetét a
tartalékból kell biztosítani. A 2011. évi soron
következő
költségvetés
módosításkor
az
előirányzatokat át kell vezetni a költségvetési
rendeleten.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: szöveg szerint
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Polgármester úr kérte, hogy a közelgő Mindszenthy
ünnepségre, valamint a Megyei Közgyűlés által ki nem fizetett 12.900 Ft étkeztetés
díjára szavazzunk meg összeget. Arról lenne szó, hogy a Megyenapon a polgárőrök,
és rendőrök étkezését már nem fizette ki a Közgyűlés, elfogyott a keretük. Ezt
kellene most biztosítani az önkormányzatnak.
Mezőfi Zoltán polgármester: 30 eFt-tal minden évben beszállunk a petényi
vendéglátásba a Mindszenthy nap alkalmából.
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
262/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Mindszenthy ünnepségen történő
koszorúzással kapcsolatos indítványt, valamint a
Megyenapon a polgárőrök és rendőrök étkezési
költségeiről szóló indítványt.
Az M.N.S. egyéb szórakoztatási és kulturális
tevékenység szakfeladaton br. 30 eFt-ot biztosít a
Képviselő-testület erre a két célra.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
7./ Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása II.
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A második lépcső indult el a hivatal szervezeti
átalakítása terén. Az ügyfélszolgálat kialakítása jegyző asszony véleménye szerint
segítséget nyújtana a munkában. A következő feladatokat látná el: ügyfelek
tájékoztatása, ügymenetekre, ügyintézőkre és ügyintézési határidőkre vonatkozóan,
kérelmek, nyomtatványok, csekkek kiadása, kitöltött dokumentumok ellenőrzése és
átvétele, iktatás, szükség esetén fénymásolat ügyfelek részére (jegyzőkönyvből),
telefonközpont kezelés, időpont egyeztetés, ügyfélfogadás koordinálás, postázás.
Jelen pillanatban az iktatás, ügyiratkezelés komoly problémát jelent, ennek
korszerűsítésére is van javaslat. A kézi iktatást fel kellene számolni. Előadói
munkanapló használatának bevezetésére kerülne sor. Az irattárak rendezése is
elengedhetetlen. Kéri a jegyző asszony, hogy a Rákóczi u. 32. sz. alatt biztosítson
egy helyiséget irattár céljára a testület. Ezt a kérelmet a bizottság támogatja is.
Bizottsági ülésen kérdésként hangzott el, hogy téli időszakban a fűtés hogyan
oldható meg a lépcső alatt, emiatt aggályosnak tartja a hozzászóló a megoldást.
Maga az ügyfélszolgálat jó gondolat, jól felkészült dolgozóra lenne szükség. A
továbbgondolás szükséges. Elhangzott, jó is lehet, de elsülhet rosszul is. Ki kell
dolgozni a feltételeket. A bizottság véleménye csoport megosztásra vonatkozóan a
hivatalon belül: 3 csoportra kellene osztani, Pénzügyi Csoport, Városüzemeltetési
Csoport, és a Hatósági és Igazgatási Csoport.
Hutter Jánosné jegyző: Az ügyfélszolgálat beindítása továbbgondolást igényel.
Plusz létszámot erre a hivatal nem kap. Az aljegyző munkába állása után tudjuk az
ügyfélszolgálatot beindítani. Addig a megfelelő dokumentumokkal rendelkeznünk
kell. A bizottsági ülés óta sok új javaslat érkezett. Az apparátus nagyon várja az
ügyfélszolgálat kialakítását.
Girasek Károly képviselő: Ez egy olyan kérdés, ami a lakosság komfortérzetét
növelné. Az ügyintézést lényegesen gyorsítja. Az átszervezés első menetében
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végrehajtott változtatás ma már érezhető, a városgondnok belépésével, gazdája van
a városnak. Az ügyfélszolgálat megvalósítása szemléletében új helyzetet teremt. A
mai technika mellett ott van az iroda, ahol a számítógép van. Előnye, hogy a
munkatársakról sok terhet levesz. Ez olyan kommunikációs pont, ami tehermentesíti
a titkárságot is. Van rá jó megoldás. Minden ember fogja látni az iratait a
számítógépen, ez már törvényi előírás is.
Hegedűs Ferenc képviselő: A csoportfelosztásba nem kívánok beleszólni, bízzuk
azt a jegyzőre. A lépcső alatt megfelelőnek tartom az ügyfélszolgálat helyét.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a hivatal szervezeti
átalakításával kapcsolatos előterjesztést a módosításokkal.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
263/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal szervezetének
három csoportra történő bontását az alábbiak szerint:
1./
1.) Pénzügyi Csoport
2.) Hatósági és Igazgatási csoport (benne
építéshatóság, okmányiroda, gyámhivatal
és az igazgatás)
3.) Városüzemeltetési csoport
A három csoporton felül közvetlenül a jegyző
irányítása alá tartozik az irodai asszisztens és a
munkaügyi előadó.
2./ Egy fő igazgatási előadói státuszt 2011. október 01.
napjától megszünteti.
3./ A Képviselő-testület a Rákóczi u. 32. sz. alatti
ingatlanán az irattár elhelyezésére egy helyiséget a
Polgármesteri Hivatal részére biztosít.
4./ A Képviselő-testület az ügyfélszolgálat kialakításának
lehetőségét átadja a jegyző hatáskörébe.
Felkéri a jegyzőt a fentiekben meghatározott
szervezeti
módosítások
SZMSZ-ben
történő
átvezetésére és Képviselő-testület elé terjesztésére.
Felelős: Hutter Jánosné jegyző
Határidő: 2011. október 21.
8./ Aljegyzői pályázat kiírása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület 2011. augusztus 26-i ülésén
döntött a jegyző személyéről. A tanácsnoki véleményből idéznék: Új helyzet
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teremtődött, egyrészről városban törvényi kötelezettség aljegyzőt alkalmazni.
Másrészről a korábbi testület által létrehozott ellentmondásos helyzet és gyakorlat is
feloldható, a polgármesteri hivatal szervezeti kereteibe, munkafeladataiba jobban
kapcsolódó alkalmazással helyre kerülhetnek korábbi nehezen kezelhető helyzetek.
Az aljegyzőnek nem az aljegyzőség az egyetlen feladata, ellát meghatározott
feladatokat, igazgatási, tervezési, pályázati témakörökben, testületi munka
előkészítésében. Szükség esetén a jegyzőt fogja helyettesíteni. Irányítása alá
tartozó személyek száma 12 fő. Kikerült az előző kiírásban szereplő
városüzemeltetési gyakorlat. Ez továbbra is a jegyző irányítása alá fog tartozni. A
kiírás a kívánalom megvalósítására alkalmas jelölt keresésére megfelelő. Fontos a
már gyakorlattal rendelkező kitétel, és az előnyként megfogalmazottak is.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az aljegyzői pályázat kiírását,
és az arra tett javaslatokat.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
264/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
"Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10.
§ alapján pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás
határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2651 Rétság Rákóczi
u.20.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyző helyettesítése, hatósági és igazgatási csoport
vezetése, valamint a jegyző által meghatározott feladatkörök
ellátása,
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti
egységek megnevezése: Hatósági és Igazgatási csoport,
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12 fő
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők
jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény valamint a helyi
cafetéria szabályzatban foglaltak az irányadók.
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Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, igazgatásszervezői képesítés, vagy állam-és
jogtudományi doktori képesítés, okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés,
• jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV által teljes
körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• közigazgatási területen eltöltött 5 év gyakorlat
• Városban, körzetközpontban, kistérségi központban eltöltött
3 év közigazgatási gyakorlat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
• hatósági területen szerzett gyakorlat
• ingatlan vagyonkataszter műszaki részének ismerete
• alapfokú közbeszerzési ismeretek
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű szervezőkészség, vezetői képesség,
elemzőkészség, terhelhetőség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz,
• a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata
• motivációs levél,
• nyilatkozatot arról, hogy a személyes adatainak, a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat próbaidő vállalásáról
• nyilatkozat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásról
• 3 hónál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2011.október 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hutter
Jánosné jegyző nyújt, a 35/ 550-100-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő
megküldésével (2651 Rétság, Rákóczi u.20. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő

24

azonosító számot: …… , valamint a munkakör megnevezését:”
aljegyző”
• Személyesen: Hutter Jánosné jegyző 2651 Rétság, Rákóczi
u.20.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az aljegyző személyéről a jegyző javaslatára a Képviselőtestület dönt, a pályázat benyújtási határidejét követő első
rendes testületi ülésén ( várható ideje: 2011.október 21.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Rétság város honlapja - 2011. október 03.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A képviselő- testület a kinevezés során 6 hónap próbaidőt köt
ki. A Képviselő- testület a pályázati eljárásban biztosítja, hogy
a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez a
szükséges tájékoztatást megkapják, a szervezeti
dokumentumok részükre elérhetőek legyenek, továbbá, hogy előre egyeztetett időpontban - a Polgármesteri Hivatalt
megismerhessék. A Képviselő- testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a
www.retsag.hu honlapon található.
Felelős: Hutter Jánosné jegyző
határidő: 2011.október 4.

9./ Extrém Légisport egyesület kérelme
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az Extrém Légisport Egyesület ismételten
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez a volt laktanya területén bérelt terület,
illetve hangár bérleti szerződésével kapcsolatban. Kérik a bérleti díj csökkentését,
indokolást arra, hogy 2011. évben az egyesület miért nem kapott sporttámogatást, a
hangár és környékének az átvétel állapotának rögzítését az új szerződésben is.
Véleményük szerint az általuk bérelt épület romos állapotban van. Informálódni
kívánnak az általuk bérelt épület és terület megvásárlásának lehetőségeiről. A
kérelmező jelenlétében az illetékes tanácsnokokkal a bejárás megtörtént. A
körülmények rendezettek, karbantartják a bérelt területet. A bizottsági ülésen Keserű
úr felszólalt, véleményük, hogy egyoldalú szerződés módosítás történt. 2007-ben is
megtették vételi ajánlatra vonatkozó nyilatkozatukat, nem találtak meghallgatásra. A
feltételek adottak, megosztható, és kimérhető a terület. Elmondta, hogy igyekeznek
jó gazda módjára rendben tartani a területet. Mellettük levő, más egyesület által
bérelt terület tovább pusztult az évek során. Fejleszteni úgy tudnak, ha megfelelő
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perspektívát látnak maguk előtt. Összehasonlítást tettek más egyesület bérleti
díjával, akiknek ott van a bérletük. Nevezetesen az Árpád Íjász Egylettel. Bizottság
részéről elhangzott, hogy nem lehet párhuzamot vonni az egyesületek között, az
Árpád Egylet az általános iskolásokkal módszeresen, és rendszeresen foglalkozik.
Korábban a bérleti díjak vonatkozásában rendkívül nagy káosz volt. Semmilyen
rendező elv nem volt. A díjak nagyon eltértek egymástól. A hangárt senki nem akarja
elvenni. Egyik bérlővel sem egyeztetett a testület, amikor egységessé tette a
laktanyán belül a bérleti díjakat. Az eladás most nem aktuális, de a jövőben ez nem
elképzelhetetlen. Elhangzott az ülésen, nem járható az az út, hogy egy repülő
tárolási díja alacsonyabb legyen egy autó tárolási díjánál. Egy 14 m2-es
önkormányzati, igen rossz állapotban lévő garázs díja 8.000Ft/ hó, akkor egy repülő
bérleti díja sem lehet ennél alacsonyabb. Kb. 10 repülő tárolására alkalmas a terület,
így alakult ki ez a bérleti díj. A kérelmet a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal
nem támogatja.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Át kellene gondolni ezt a döntést. Végre van
gazdája a területnek. Egységesíteni kellene a bérleti díj rendszert. Ugyanakkor meg
kell nézni mit adunk bérbe, kinek adjuk bérbe. Eléggé kiesik a laktanya területéről,
őrzés is megoldott. Jó együttműködés érdekében mérlegelni kell a dolgot. Számtalan
példa van, nem adtuk oda, amikor odaadhattuk volna a bérleményeket, és romba
dőltek, stb. További állagromlást meg kell állítani.
Hegedűs Ferenc képviselő: Csatlakozom az előttem szólóhoz. Legalább gazdája
van a területnek. Eladást is javasolom, reális áron. 100 %-os emelést el tudnak
képzelni, de ilyen magas összeg az túlzás. Megegyezés alapján értékesítse a
testület a területet, a hangárt. Nem értek egyet a döntéssel.
Mezőfi Zoltán polgármester: Én is maximum 100 %-os emelést tudok elképzelni.
Vagy történjen értékbecslés, és egyeztetés az egyesülettel az értékesítés céljából.
Rétság Kistérség logója is az egyesület jóvoltából készült, ők készítették a légi
felvételeket. Támogatom, hogy egységes rend legyen, csak nehogy nagyobb káoszt
okozzunk.
Girasek Károly képviselő: Az Extrém egyesület fontos arculata a városnak. Amíg
rendezvényeket csináltak, azok kiemelkedőek voltak. Azt a gyakorlatot viszont, hogy
a kérelmezőktől tesszük függővé a bérleti díjat, meg kell ,hogy szűnjön. Nem
kérdeztünk meg senkit, mennyi bérleti díjat szeretne fizetni. Az értékesítés hosszabb
távon elképzelhető, ha konszenzus születik benne. A tevékenységet amit folytatnak,
más forrásokból kellene támogatni. A bérleménynek ennyi a díja, ehhez tartani kell
magunkat.
Keserű László : Nem elfogadható számukra ez a döntés. Ők sportegyesület,
nonprofit szervezet. Nem termelő vállalkozás. A bérlemény betonjában rések
vannak, jön az esős időszak, pár év, szét fog fagyni. Minimum egy szigetelésre
szükség van. Komolyan dolgoztunk, tereprendezési munkálatokat stb. végeztünk.
Aki előtte látta a bérleményt, az látja a különbséget. Csak az ajtó kb. 2 millió
forintjába van az egyesületnek. Egyezzünk meg egy csökkentett díjban. A
rendezvényeink előtt egyszer kaptunk csak segítséget, egy embert adtak a
fűvágásra. A rendezvény előtt a WC-t is mi festettük le, mind az 5 db-ot. A parkból is
kihordtuk a rengeteg szemetet. Az egyesület 8 éve csinálta a rendezvényt, 10 éve
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vagyunk repülősök Rétságon. Ha ilyen bérleti díj marad, elviszik a gépeket. Ez az
egyesület felbontásához fog vezetni. Kérem mérlegeljék a helyzetet. A vásárlás
lenne a legjobb megoldás, hitel felvétellel tudnánk megvalósítani.
Hegedűs Ferenc képviselő: Mennyibe kerül a tető szigetelése? Hosszú távon kell
gondolkodni, ma holnap összeomlik a hangár.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Egyesület természetesen védi a saját érdekeit, a
bérbeadónak mások a szempontjai. Hasonló kategóriájú gépek tárolási díja –
szabadtéri tárolásról beszélünk – 16 eFt/repülő. Ennek a fele az itteni összeg, és
fedett helyen történő tárolásról van szó. 5 rétsági embert érint a dolog. Az egyesület
sok mindent tett. Egységes irányba menni nem lehet, ha kivételt teszünk. Eladás
lehetőségét meg kell keresni. Elismerem az egyesületet, meg kell keresni a módot,
amiben az egyesület biztonságban érezheti magát.
Keserű László: Azt hiszem a Tököli reptérről van szó, de ott százmilliós gépek
vannak. Itt 4-600 eFt-os gépekről beszélünk. Semmilyen feltétel nincs itt meg, ami
ott van. Irányítás, büfé, szálláslehetőség stb. Sárkányrepülők esetében szabadtéri
tárolás szóba sem jöhet.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ugyanezekre a repülőkre vonatkoznak az árak,
előterjesztés mellékletét képezi a kimutatás.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az Extrém Légisport egyesület
kérelmével kapcsolatos bizottsági javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3
ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
265/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az Extrém Légisport Egyesület bérleti szerződés módosításra
vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja.
A Képviselő-testület az augusztus havi ülésen elfogadott
bérleti szerződésen nem kíván módosítani, a hangárt és a
bérleményhez tartozó területet nem kívánja értékesíteni.
A szerződés mellékletét képezze a korábbi szerződéskötéskori állapot dokumentációja.
Felelős: értesítésre Hutter Jánosné jegyző
Határidő: 2011. október 15.
10./ Rétság Város oktatásfejlesztési koncepciója
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy régi adósága a
városnak, hogy a fejlődéshez, a célszerű döntések meghozatalához szükséges

27

alapdokumentumok jóváhagyottan álljanak rendelkezésre. A helyi oktatásfejlesztési
koncepció, legalább 5 év óta nem lett kidolgozva, noha a törvény rendszeres
felülvizsgálatot ír elő. A most kapott anyag kapcsán üdvözlendő egyrészről a
szándék, de az anyag minősége már nem annyira üdvözlendő. A benyújtott irat sem
az előterjesztés feltételeinek nem felel meg, sem koncepcionális elemet, jövőbe
mutató döntésekhez szükséges javaslatokat nem tartalmaz. Ezért az sem csoda, ha
határozati javaslatot sem mellékeltek hozzá. A helyzetelemzésen túl kell lépni. Meg
kell határozni, hogy a város hogyan akarja fejleszteni oktatási tevékenységét a
következő 3-4 évben. Ne arra hivatkozzunk, hogy a kormány mit akar. Semmiféle
konstruktív javaslat nincs a művészetoktatás megoldására. Intézményfejlesztési
koncepció sem jelenik meg a középiskoláról. Nemhogy fejlesztési elképzelés, hanem
a működtetés jövője sincs megvillantva. Egy ilyen anyagnak kötelezően épülnie kell
a megyei oktatásfejlesztési koncepcióhoz. Az anyag az átdolgozáshoz alapnak
megfelel, de tárgyalásra alkalmatlan. Sok a bizonytalansági tényező. Javasolja a
bizottság, hogy ne tárgyalja a testület a mai ülésén a koncepciót.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a közoktatási koncepcióval
kapcsolatos bizottsági javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
266/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta Rétság Város Oktatásfejlesztési Koncepcióját,
megállapítja, hogy az tárgyalásra nem alkalmas.
Felelős : Mezőfi Zoltán
Határidő: folyamatos
11./ Beszámoló a 2011/2012. oktatási év indításának
tapasztalatairól
Előterjesztő: Borosné Gellai Katalin iskolaigazgató
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az intézményvezető asszony elkészítette az
általános iskola 2011/2012. oktatási év indításáról szóló beszámolót. Kaptunk
szervezési tervet, és egy éves munkatervet. Az augusztusi ülés óta az iskola
végrehajtotta az akkori döntéseket. Megtartották a tanévnyitót, módosították a
tantárgy felosztást, kész órarenddel kezdték meg szeptember 1-jén a tanévet. A
tisztasági festés már augusztusban megtörtént, és az interaktív táblák is
felszerelésre kerültek. Jelenleg a tanulói létszám 262 fő. Az elfogadott Pedagógiai
Programukban meghatározottak szerint ebben a tanévben hatályba lép a szöveges
értékelésről érdemjegyekkel történő osztályozás rendje. Kivételt képeznek az 1.
évfolyam tanulói félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyam félévkor, illetve
idegen nyelvből a 3. évfolyam tanulói, ahol a tanuló teljesítményéről szöveges
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értékelést adnak. Az igazgató asszony kifejezte, hogy szeretne a középiskola és
önkormányzat szerződéskötésénél jelen lenni. Kéri, hogy a jövőben a tantárgy
felosztást ne augusztusban, hanem inkább április- májusi időszakban tárgyalja a
Képviselő-testület. A beszámoló alapos, részletes munka. A bizottság elfogadásra
javasolja.
Borosné Gellai Katalin iskola igazgató: Köszönöm Elnök Úr. A keddi ülésen
részletesen megtárgyalásra került az anyag. A határozatot gyorsan kellett
végrehajtanunk, de sikerült megoldani.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a 2011/2012. oktatási év
indításainak tapasztalatairól szóló beszámolót.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
267/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Általános Iskola 2011/2012. oktatási év indításának
tapasztalatairól szóló beszámolót megismerte és
elfogadja.

12. Közoktatási megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A közelmúltban megkeresést kaptunk Patak és
Pusztaberki polgármestereitől azzal, hogy egyházi iskolákat hoztak létre.
Ugyanakkor hosszú távon gondoskodniuk kell azokról a gyermekekről is, akik nem
kívánnak egyházi iskolába járni. Jelenleg a két településen egyetlen gyermek sem
ragaszkodik az önkormányzati, állami oktatáshoz. Az a kérésük, hogy kössünk
megállapodást annak érdekében, hogy eleget tudjanak tenni kötelező feladataiknak.
Bizottsági ülésen egy hozzászóló kifejtette, hogy meglehetősen kevés az információ.
Erre a tanévre a megállapodás már semmiképpen nem vonatkozhat. Januártól pedig
úgyis változás lesz. Óvatosságra intett a hozzászóló. Még osztálybontást is
előidézhet, ha nem jól döntünk. A tanácsnok véleménye is megegyezik a fentiekkel.
Késésben van a kérelem, a tanév is elindult. Mindezeket mérlegelve, a bizottság 8
igen szavazattal a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja, nem támogatja a
megállapodás aláírását.
Mezőfi Zoltán polgármester: Aggályom van. Nem lehetne elfogadni most a
megállapodást azzal a feltétellel, hogy nyitottak vagyunk a 2012-es tanévtől a
gyerekek fogadására úgy, ha nem okoz osztálybontást.
Girasek Károly képviselő: Ezt a vitát a bizottsági ülésen lefolytattuk, más javaslat
nincs előttünk. Kockázatos a dolog, kötelezettséget vállalunk, más megoldásra
előterjesztést kell készíteni.
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a napirenddel kapcsolatos
bizottsági javaslatot.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 2
ellen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
268/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nem támogatja a Közoktatási Megállapodás
aláírását.
Felelős: Hutter Jánosné jegyző
Határidő: értesítésre 15 nap
13. Megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület a május 20-i ülésén döntött
arról, hogy valamennyi bérleti díjjal kapcsolatos szerződést, megállapodást jóvá
kíván hagyni. Az Általános Iskola Igazgatója kéri, hogy az intézményben üzemelő
automaták elhelyezésének Megállapodását hagyjuk jóvá.
A bizottság 8 igen szavazattal elfogadta a kérelmet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Megállapodásra vonatkozó
bizottsági javaslatot.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
269/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte az Általános Iskola Igazgatójának
Menczel Gyuláné vállalkozóval 2 db étel- és ital
automatára kötött megállapodását, azt 10 eFt/hó
bérleti díjért jóváhagyja.
Felelős: határozat megküldésére Hutter Jánosné
jegyző
Határidő: 2011. október 15.
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14./ Tájékoztató a kihelyezett középiskola 2010. évi
működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Mocsári Gergely tagozatvezető
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Rétságon évtizedek óta folyamatosan jelen van a
középfokú oktatás. Az 1960-as években a Balassi Bálint Gimnázium felnőttoktatása
keretében kihelyezett gimnáziumi képzés volt. 1969-ben költözött Rétságra
Romhányból a nappali tagozatos középiskola, miután megépült a jelenlegi Általános
Iskola felső szárnya, s az alsó szárnyban került elhelyezésre a Rétsági Gimnázium.
A Bérczy Károly középiskola égisze alatt indult meg a szervezés a rétsági nappali
tagozatos középiskolai képzés újraindítására 2005-ben, s indult is az első osztály
2006. szeptemberében a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola kihelyezett tagozataként. Nappali tagozaton
szakközépiskolai, az esti tagozaton gimnáziumi képzés folyik 4, illetve 3 évfolyamon.
2010. szeptemberében költözött a Rákóczi út 32. számú épületbe, ahol megfelelő
körülmények között folyik az oktatás. A tanulók és tanárok elhelyezése jó
színvonalon biztosított. 2010. őszén került kialakításra az anyaiskola részéről egy
3,5 mFt-os beruházás, a tagintézmény korszerű, 20 személyes informatikai
szaktanterme. Tornateremmel nem rendelkeznek. A tanulók többsége hátrányos
helyzetű. 2010/2011. tanévben a nappali tagozaton nem volt érettségiző osztály.
Rétságon a kétféle középfokú oktatásban kb. 140 tanuló vett részt az elmúlt
tanévben. A szakos ellátottság 100 %-os. A nevelőtestület 16 tagú.
Bizottsági ülésen kérdésként hangzott el, hogy a bérleti díjat hova fizetik. Pozitív,
hogy olyan gyerekeket is felvállaltak, akik hátrányos helyzetűek. A városgondok
felmérést végzett az épületben. Korábbi megállapodás volt, új fenntartó lett, új
megállapodásra van szükség. Jó lenne, ha a megye rendezné ezt a helyzetet. Meg
kell keresni a kérdések tisztázása érdekében a megyét. Igazgató asszony
nyilatkozott, hogy szeretne részt venni a megállapodás aláírásánál. Tanfolyamon
munkanélküliek vannak, 1 termet használnak. Fatelepítésre területet kérnek.
Mocsári Gergely tagozatvezető: 17 településről járnak be tanulók. 27 érettségizett
közül 7 felsőoktatási oktatásban vesznek részt. A térség szakember ellátottságát
fogja erősíteni majd az itteni oktatás. Túl léptünk a térség határain.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm a beszámolót. A középiskola bebizonyította
az életképességét. Szavazásra teszem fel a tájékoztatót.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
270/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Tájékoztató a kihelyezett középiskola 2010. évi működésének
tapasztalatairól szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
Felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert, kezdeményezze a
Megyei
Közgyűlésnél
a
középiskolára
vonatkozó
Megállapodás megkötését.
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Határidő: 2011. október hó
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
15./ Bérleti szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület május 20-i ülésén
döntött arról, hogy a Kossuth u. 8. szám alatti épület bérleti szerződését
automatikusan nem hosszabbítja meg, hanem pályázat útján kívánja
hasznosítani az épületet. A pályázatot szeptember 15-ig lehetett
benyújtani.
Egy pályázat érkezett, a jelenlegi Enimex-Ker. Bt jogutódja a LOTÉRIA Kft.
pályázik az épület bérlésére. Akadálya a szerződés megkötésének nincs.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bérleti szerződés
jóváhagyásával kapcsolatos bizottsági javaslatot.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
271/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a LOTÉRIA Kft. Kossuth út 8. szám
alatti önkormányzati tulajdonú épületre benyújtott
pályázatát. A Képviselő-testület 2011. október 01.
naptól az épületet bérbe adja a pályázónak. A
Képviselő – testület az alábbi bérleti szerződést
hagyja jóvá.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2651
Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester, mint bérbeadó (a
továbbiakban: Bérbeadó), másrészről: LOTÉRIA Kft. (1042 Budapest, Berzeviczy
Gergely út 9-11. adószám: 23487170-2-41; Képviselő: Ondrék Dániel ügyvezető )
mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő) között, az alulírott helyen és napon a
következő feltételekkel.
1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező Rétság, Kossuth út 8. szám alatt lévő 56 m2 területű épületet, Lottózó és
raktárhelyiség céljára.

2./ Jelen Bérleti szerződést a felek 2011. október 01. napjától kezdődően
határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel kötik.
3./ Bérleti díj
3.1. A Bérlő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj
havi összege 25.000 Ft, azaz huszonötezer forint. A bérleti díj az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja
alapján mentes az ÁFA alól.
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A bérleti díjat Bérlő Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles
megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
3.2. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti
díjakat felülvizsgálni.
4./ Bérbeadó közművet szolgáltat. A szolgáltatott közmű ellenértékét Bérbevevő
Bérbeadó által kibocsátott számla alapján köteles megtéríteni.
5./ Felek rögzítik, hogy az épület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
van. Bérbevevő jelenleg is birtokban van.
6./ Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles az épületet kiürített
állapotban, rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.
7./ Bérbevevő az általa bérelt épületet nem adhatja tovább albérletbe, vagy más
módon harmadik személy használatába.
8./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben:
8.1. Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A
felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő
harmincadik napon szűnik meg. Amennyiben a Bérbeadó az ingatlannal
rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát gyakorolja, úgy szerződő felek
kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti joggal való visszaélésnek.
8.2. Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a
szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg.
8.3. ha a felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.
8.4. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani
(rendkívüli felmondás), ha a Bérbevevő a fizetési határidőig, vagy attól számított
15 nap múltán sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha az építményt
nem rendeltetésszerűen használja.
9./ Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt
jegyzőkönyvben rögzített állapotban adja át a Bérbeadónak.
Amennyiben Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján az épületet
nem üríti ki, köteles arra az időre, amíg az épületet jogcím nélkül használja, a
képviselő-testület által megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat
fizetni.
10./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre,
valamint a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi
LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
11./ A Bérleti szerződés megkötéséhez a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
269/2011.(IX.30.) számú határozatával hozzájárult.

12./ Mindkét fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban
felmerülő vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni.
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a
Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá.
Rétság, 2011. október 01.
Mezőfi Zoltán polgármester
Ondrék Dániel
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. október 01.
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16./ Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az Egyesület az éves költségvetésbhen
meghatározottak szerint 2011. évre 1.300 eFt támogatás igénybevételére jogosult.
Év elején az egyesület elnökével megállapodást kötöttünk a támogatás
felhasználására. Kérik a megállapodás módosítását. Technikai kérdésről van szó, a
bizottság támogatja a kérelmet 8 igen egyhangú szavazattal.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
273/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi támogatási
megállapodás módosítási kérelmét, azt támogatja.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a felhasználási célok
utólag módosításra kerüljenek, mely szerint a megállapodás 2.
pontja a következők szerint változik:
2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:
- gépjármű fenntartásra 120.000 Ft
- épületfenntartásra 930.000 Ft
- vásárolt élelmezésre és reprezentációra 150.000 Ft
- gépek, berendezések javítására, karbantartására 25.000 Ft
. működési egyéb kiadásokra (adminisztrációs költségek,
bankszámlavezetés, tárgyi jutalmakra) 75.000 Ft.
A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követően
kerülhet sor.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
17./

Tájékoztató
a
Rétsági
Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ Nonfprofit Kft.
bérleti szerződéseiről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Múltkor kértük a Kft-től, mutassa be azokat a bérleti
szerződéseket, amiket megkötöttek. Ez megtörtént. A balassagyarmati kórházzal,
illetve két vállalkozóval történt szerződéskötés. A szerződésekkel kapcsolatosan a
bizottsági ülésen módosítási indítvány nem hangzott el. A napirendnél kiegészítés
volt a tartalékfeloldás kérdése. A Kft. pénzügyi tervében szeptember hóra 2.345.500
Ft a tervezett hiány összege. Az előző havi támogatás összegével elszámolt az
intézmény. Március hónapban a tényleges záró pénzkészlet a Kft-nél mindösszesen
20.344 Ft. volt. Ez mindenkit meglepetésszerűen ért.
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Dr. Katona Ernő alpolgármester: Átnéztem a bérleti szerződéseket. Érdekes
aránytalanságokat tapasztaltam. Ugyanazért a díjért az egyes bérlők kapnak
takarítást, és ki van hangsúlyozva a veszélyes hulladék, a másiknál nem. A helybéli
orvosaink, I.-es sz. háziorvosi szolgálat, és gyermekorvosi szolgálat ugyanazért a
bérleti díjért jóval kevesebb szolgáltatást kapnak. Pl. a várótermeket ugyanúgy
igénybe veszik mások is. Nem értem a megkülönböztetést. Alapellátásokon belül a
támogatások is aránytalanok. A háznak a megtöltöttsége is a háziorvosokon múlik,
havi szinten 1100 beutalást csinálunk. A házon belül két szakember dolgozik, mégis
külsőst kértek fel a foglalkoztatás egészségügyi szolgálatra. Hátrányosan érinti
rétsági alapszolgáltatókat. Kisírt szemű dolgozókat látni a folyosón, szerződéseiket
módosítgatják úgy, hogy lehetőleg minél rosszabbul járjanak. Meg kellene kérni
igazgató urat, hogy figyelembe kellene venni, hogy rétsági intézményről van szó,
Rétság nagy mértékben hozzájárul az intézmény működéséhez, ezt szem előtt
kellene tartani. Az orvosokkal jó kapcsolatban vagyok. Van aki nagyon túlterhelt,
van aki nincs kihasználva. Ebben segítséget fogok nyújtani. A legdrágábban dr.
Szabó Mariann háziorvos bérli a rendelőt, utána következik dr. Csortán Magdolna
gyermekorvos.
Girasek Károly képviselő: Katona doktor úrnak teljesen igaza van, elég furcsán
adja ki magát a dolog, de sajnos az előző testület terveztette, és az hangzott el,
sokkal olcsóbb lesz az orvosoknak. Hiába hangzottak el olyan érvek, hogy pl. a
fűtés miatt is, hiába korszerű, sokkal drágább lesz. Ami költségek jelentkeznek,
azokat ki kell számlázni. Akkor lehetne az orvosoknak olcsóbb a bérlet, ha az
önkormányzat tudná támogatni. Sajnos elfogyott a pénz, november-decemberre
nem tudunk több pénzt adni. Azt mondta Bugarszki úr, el kell küldeni orvosokat, fel
kell mondani dolgozóknak. Az hangzott el, hogy a Járóbeteg olcsó lesz, jó lesz,
nulla finanszírozással kihozható, hát nem így van. Rosszul tervezett projekt, a
Kormány sem finanszíroz, pedig ígéret volt rá.
Hegedűs Ferenc képviselő: Csatlakozom dr. Katona Ernő véleményéhez.
Megkérdőjelezem Bugarszki úr ittlétét, mintha Rétság ellen lenne. Üzemorvosit se
rétságival csináltat. Bugarszki úr 4-5 év alatt lenulláz, utána meg privatizálják a
járóbeteget. Azért harcoltunk, hogy rétsági dolgozók legyenek. Idegen embernek mi
érdeke Rétság boldogulása? Működtetés a probléma. Most pocsékolás van a
Járóbetegnél.
Majnik László képviselő: Korábbi döntés eredménye most mutatkozik. Mindenkinek
az az érdeke, hogy jól menjen a dolog. Nonprofit köti a szerződéseket, de azok
kétoldalúak. Pazarlás nem lehet, arra sincs, amire kellene lennie. Ha nem jó a
vezetés, Taggyűlésnek joga leváltani a vezetőt.
Jávorka János képviselő: Akkor is jeleztem, hogy a megállapodás nem jó. Az
önkormányzatok kinevezik Rétságot, hogy csináljatok amit akartok. Lakosság
részarányosan kellett volna csak felvállalni a feladatot a környező településekkel.
Bugarszki úr mindent megtesz, hogy működő képes legyen a Járóbeteg. Más egyéb
rovására kell ezt az intézményt működtetni. Ha az adóval kapcsolatos ígéretek
megvalósulnak, nem is tudni, hogyan lesz tovább.
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Girasek Károly képviselő: Áprilisig egyszemélyi felelős Mezőfi Zoltán polgármester
volt, utána kértünk nagyobb rálátást a dologra. Spórol az intézmény, már papírtörlős
sincs a mosdóban.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Összetett a kérdés. Jó pár dolog nem tetszik nekem
sem. Le fogunk Bugarszki úrral havonta ülni, már kétszer ez meg is történt.
Anomáliákat szóvá tettem. Nem öröm, de meg kell tenni. Vannak a szerződésben,
amiket alá sem lett volna szabad írni. Az előző testület a pályázat írók és a projekt
menedzsment által meg lett vezetve. Még nincs is lezárva a projekt. Jelzéseket
szívesen veszem.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszem fel először a Kft. napirendjével
kapcsolatos javaslatokat.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
274/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Nonprofit Kft. bérleti szerződéseit, azokat
nem veszi tudomásul.
Határidő: Hutter Jánosné jegyző
Felelős: 2011. október 15.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
275/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
támogatási kérelmeit.
A Képviselő-testület a szeptember havi működési
hiány összegével, 1.345.500 Ft-tal támogatni kívánja
az intézményt. A 2011. évi működési kiadások
támogatásáról megállapodást kell kötni. A Képviselőtestület a támogatások céljaként a személyi jellegű
kifizetéseket
(alkalmazotti
bérszámfejtés
és
vállalkozók számlái alapján, együttesen), azok
járulékait jelöli meg az intézmény havi működési
hiányának erejéig, de maximum a pénzügyi tervben
közölt mértékig.
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A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a
862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkülönített
összegeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék
támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.
A képviselő-testület a megkötendő megállapodást a
következők szerint hagyja jóvá:
Szám: ………………...
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester
– és a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft. – képviselő: Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató – között a
képviselőtestület
által
megállapított
2011.évi
önkormányzati
támogatás
felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
276./2011.(IX.30.) számú határozatával 2011. október hóra 2.) pont szerinti
jogcímen elszámolási kötelezettséggel
a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft. részére 1.345.500 Ft azaz Egymillió-háromszáznegyvenötezer-ötszáz forint
önkormányzati támogatást biztosít.
2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:
- munkabérek és járulékaik kifizetésére (vállalkozóként dolgozók díjazását is
beleértve)
1.345.500 Ft
A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követően, 2011. október 4. napon
kerülhet sor.
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék
terhére a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett 6360095916502989 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban
megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról a tárgyhavi bérjegyzék és
járulékbevallás másolatainak benyújtásával, a támogatás felhasználást követő 10
napon belül kell elszámolni. A támogatás további összegei csak akkor kerül
kifizetésre, ha az előző havi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója,
illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a
helyszínen is ellenőrizheti.
Rétság, 2011. ………
Mezőfi Zoltán
Polgármester

Bugarszki Miklós
intézményvezető
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Határidő: megállapodás megkötésére azonnal, támogatás átutalására október 4..
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
276/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft
elszámolását
a
2.800.000
Ft
forgótőke
vonatkozásában. A Képviselő-testület tudomásul
veszi, hogy az intézmény a valós adatokkal számolt el.
Az elszámolás elfogadását ugyanakkor a Felügyelő
Bizottság
ellenőrzéséről
készített
beszámoló
megismerését követően kíván dönteni. Felhívja a
Felügyelő Bizottság figyelmét arra, hogy a Képviselőtestület a 153/2011. (VI.01.) Kt határozat szerinti
tájékoztatást a mai napig nem kapta meg.
A képviselő-testület az intézmény finanszírozására
előirányzott összeget az április hóban leadott
költségterv szerint fogadta el, jelenleg többlet
előirányzatot forrás és információ hiányában nem áll
módjában biztosítani.
Felelős: ért. Hutter Jánosné jegyző
Határidő: 2011. okt. 15.
18./ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz
történő csatlakozás
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2012. évre is
meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre
vonatkozó pályázatát. A csatlakozás kizárólag a csatlakozási nyilatkozat 2011.
október 14. napjáig történő megküldésével lehetséges. A csatlakozást követően az
önkormányzat legkésőbb 2010. október 17-ig kiírja a pályázatot a jelenlegi
felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánok
számára. A bizottság támogatja a csatlakozást 8 igen szavazattal.
Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: Egyetértünk a PVB bizottság
véleményével.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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277/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról az alábbi
határozatot hozza:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan
döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a
települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által
üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető elektronikus
adatbázisban rögzíti.
4. Az adatrögzítéssel megbízott személyéről a jegyző dönt.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a csatlakozási és adatbázis használati
nyilatkozatok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011.október 04.

19./ DMRV ajánlata a volt honvédségi szennyvíztisztító kiváltására és elfogadás esetén tulajdonosi hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2011. szeptember 13-i helyszíni bejáráson a
kérdéses területet megtekintettük, a bejárásról és helyszíni megbeszélésről az
előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzőkönyv készült, melynek fő megállapítása a
következők: A szennyvíztelepre érkező szennyvíz újabb vízjogi engedélyezi eljárás
nélkül, gravitációsan átköthető a bekötővezetékre, kikerülve ezzel a honvédségi
tisztítóművet, innen a Táncsics u-i átemelőbe kerül, ahonnan a városi telepre jut. A
jelenlegi műtárgy rendkívül rossz állapotú, további használat esetén jelentős
karbantartási feladatokat kell végezni. A DMRV jelenleg rendelkezik forrással az
átkötés megvalósítására. A DMRV ajánlatában szerepeltesse, hogy a kivitelezés
ellenértékeként számára megfelel-e az elárasztásra kerülő műtárgyból kiszerelésre
kerülő gépi berendezés. Az átkötési munkák értéke 750 eFt. Az átkötés
megvalósításával Önkormányzatunk mentesül a telep vízjogi engedélyének
megújításával járó felújítási, és a jelenlegi üzemeltetési költségektől.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az ÉMÁSZ-t meg kell keresni, hogy lekötött kapacítás
miatt ne számlázzon.
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Girasek Károly képviselő: Erről kellett volna eleve dönteni, remélem pontot teszünk
a dologra most.
Mezőfi Zoltán polgármester: Most került be a DMRV költségvetésébe, most van rá
kapacitásuk.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
278/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Duna Menti Regionális Vízmű ZRT.
honvédségi szennyvíztisztító
telep átkötési
lehetőségeire vonatkozó
ajánlatáról szóló
előterjesztést, azt támogatja.
A képviselő-testület a honvédségi szennyvíztisztítótelep DMRV. Nüi./439-0/2011. számú átirata
szerinti átkötéséhez a tulajdonosi hozzájárulást
megadja,
az ajánlatban rögzített feltételeket
elfogadja.
Műszaki átkötés után kerüljön az üzemeltetési
megállapodás felbontásra.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. október 6.
20./ Rétsági lakosok kérelme a Rétság Rákóczi
út sebességkorlátozása iránt
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Több mint százan írták alá a beadványt. Kérik a
testületet, hogy a város lakóinak biztonsága érdekében a 2. sz. főút teljes lakott
területi szakaszán a forgalom lassítást – 40 Km/óra, időbeni korlátozás nélkül a
közút kezelőjénél kezdeményezze. A bizottság támogatja a kérelmet.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
279/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a lakossági kérelemről
készített előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a
kérelmet a közút kezelő részére megküldi, és
felkéri, hogy vizsgálja meg ennek lehetőségét.
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Felelős:

a kérelem továbbítására
Jánosné jegyző
Határidő: 2011. október 15.

Hutter

21./ Autóbusz üzemeltetési szabályzat módosítása
Előterjesztő: Jávorka János képviselő
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület 2011. augusztus 26-i ülésén
tárgyalta az autóbusz üzemeltetési szabályzatát. A szabályzatban az igénybe
vételre vonatkozóan, több fizetési és igénybevételi kategória került elfogadásra. Az
egyik ilyen kategória: Az egyéb diák szállítás 250 Ft+Áfa díj tartalommal.
Figyelembe véve a gázolaj jövedéki adójának november 1-től életbe lépő jelentős
emelését és ennek egyéb, az üzemanyag árakra vonatkozó hatásait, a várható 27
% Áfa növekedést, azt javasoljuk, hogy a busz üzemeltetési szabályzatból törölje a
testület az „Egyéb diák szállítás 250 Ft +Áfa” díj tételt.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
280/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete
az
autóbusz
üzemeltetési
szabályzatban szereplő „Egyéb diák szállítás
250 Ft+Áfa díjtétel” törlésre vonatkozó
javaslatot megismerte és azt támogatja.
Felelős: Hutter Jánosné jegyző
Határidő: azonnal
22./ Nógrád Volán Zrt. kérelme
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Utas tájékoztató alapozó munkálatainak
megkezdéséhez kér engedélyt a Volán. A bizottság javasolja a hozzájárulás
megadását. Ha tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatban a jövőben kérelem érkezik
a hivatalhoz, azt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
281/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság
Város
Önkormányzat
Képviselő-testület
megtárgyalta Nógrád Volán Zrt. kérelmét, melyben az
önkormányzat hozzájárulását kérik, a napelemes utas
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tájékoztató telepítését megelőző alapozási munkák
végzéséhez. (Rétság, Rákóczi úti autóbuszmegállók, hrsz.:
304/4, 304/10.).
A Képviselő-testület hozzájárulását megadja.
Határidő: 2011. október 05.
Felelős: Nagy Miklós

23./ Szerződéskötés felnőttképzésre
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A PVB ezt a napirendet nem tárgyalta.
Hutter Jánosné jegyző: A Nógrád megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület
ebben a tanévben is megszervezi a Munkaügyi Központ által támogatott felnőtt
képzéseit. Megkerestek kérelmükkel, hogy a korábbi éveknek megfelelően az
erdőművelő, motorfűrész kezelő tanfolyam elméleti és gyakorlati, de teremigényes
óráinak az oktatási tervet idén is biztosítsuk részükre a Rákóczi u. 32. szám alatt. A
szerződés teljes egészében megfelelne az előterjesztés mellékletét képező bérleti
szerződésnek.
Hegedűs Ferenc képviselő: Maximálisan támogatom a kérelmet. Dolgoztak tavaly
is becsülettel, csak sajnos nem volt, aki foglalkoztassa őket.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7

igen

282/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrád
Megyei Tudományos Ismereterjesztő Társaság kérelmének
helyet ad, és hozzájárul, hogy a munkaügyi központ által
támogatott erdőművelő + motorfűrész kezelő tanfolyam elméleti
és gyakorlati (teremigényes) órái a bérleti szerződésben
meghatározottak alapján a Rétság Rákóczi u.32.szám alatt
megrendezésre kerüljenek a következők szerint:
• elméleti és teremigényes gyakorlati órák 405 óra 700 Ft/óra
díjjal összesen: 283.500 Ft
• felvételi és záróvizsga: 8 óra 700 Ft/óra díjjal összesen: 5.600
Ft
• digitális írástudás: 30 x 900 Ft/óra díjjal összesen: 27.000 Ft
A tanfolyam teljes bérleti díja 316.100 Ft
Felkéri a Polgármestert a csatolt bérleti szerződés tervezet
fentiek szerinti elkészítésére és aláírására.
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Felelős: előkészítésért: Hutter Jánosné jegyző
aláírásért: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. október 3.

24./ Egyebek
Jávorka János képviselő: Intézkedést kérek a volt egészségügyi központ előtti 50
km-es lassító tábla megjavítására. Temetőben folynak a munkálatok, a ravatalozó és
járda közötti füves részt le kell fedni. Ez egy másfél m-es sáv.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szereztem térkövet, 16-20 m2 körül van, oda elég is
lehet.
Jávorka János képviselő: 20 db locsoló kannát szereztünk be, kérem a lakosságot,
ne hagyják a sírok mellett, vigyék vissza a kúthoz használat után. Október 8-án
elektromos hulladékgyűjtés lesz a Gál-ker mellett, plakátokat kellene kitenni. A
Megye nap jó volt, jó hogy itt volt. Viszont több vállalkozó panasszal élt, kifogásolták,
hogy nem szolgáltathattak az egész napos rendezvényen. Megye költségvetése
nem fedezte a rendőrök és polgárőrök ebédjét. Igen magas színvonalú állófogadás
volt ellenben, a 18 fő ebédjét már nem tudták kigazdálkodni. A helyi önkormányzat
fizetett. Felvetődött, hogy milyen alapon tevékenykedik Rétságon a Polgárőr
Egyesület. Ez az egyesület 2003. tavaszán alakult meg hivatalosan, bejegyzett
szervként működik. Rendelkezik érvényes alap, és működési szabályzattal. A
tavaszi gyöngyöspatai események kapcsán az Országgyűlés módosította a törvényt,
ami
azt
jelenti,
hogy
szigorított
egyes
kérdéseket.
Az
illetékes
rendőrkapitányságokkal együttműködési megállapodásban kellett rögzíteni a
kötelezettségeket, a feladatokat, az elvárásokat. Ez is megtörtént, érvényes
megállapodás van. Köszönöm a kollégák munkáját.
Hegedűs Ferenc képviselő: Pattermanék problémáját meg kell oldani a temetőben,
kegyeleti megalázás történik. Bányi Zsuzsanna beadványával foglalkozni kell, a
vízelvezetést meg kell oldani. Fitus István panasszal élt, hogy a házuk mellett
teherautóval lejárnak, egy oszlop betétele javasolt lenne. Kressz – park – áldatlan
állapodok vannak, önfegyelmezés kell, szemetelés, műanyag flakonok ledobálva stb.
Lakosságot kérem, nem a szemetesek mellé rakják le a nagy dobozokat,
szemetüket. Vasúttól az Evangélikus templomig nem volt az idén fűvágás. Bálint
Attilával szemben nem lakott az ingatlan, siklók elszaporodtak, lehet-e tennünk
valamit?
Hutter Jánosné jegyző: Örököst kell az utolsó felvetés miatt megkeresni.
Girasek Károly képviselő: Zöld udvar mikor fog már üzemelni, kérem a
polgármester urat, járjon el az ügyben, ez lakossági érdek. Nógrádi utca végén
katlanban égetnek hét közben, szólni kell miatta. József A. u. kriminális a
közlekedés, a kukás autó már csak a járdán fér el. Egyirányúvá kellene tenni, a
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feltöredezett részt ki kell javítani. Nem a templomot világítjuk meg, hanem a
falombot. Metszés kell, vagy át kell helyezni ezt a világító testet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Mivel több hozzászólás nincs, megköszönöm a
részvételt, és az ülést bezárom. A munkát zárt ülés keretében folytatjuk.
Kmft.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Jávorka János
jkv. hit.

Hegedűs Ferenc
jkv. hit.
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