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25. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. október 31. napján 18 órai kezdettel Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében
Jelen vannak: Hegedűs Ferenc polgármester
Mezőfi Zoltán alpolgármester
Jávorka János képviselő
Dr. Katona Ernő képviselő
Kotroczó Balázs képviselő
Dr. Szájbely Ernő képviselő
Varga Dávid Géza képviselő
Dr. Varga Tibor jegyző
Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h.
Kapecska Ferencné HVB elnöke
Dudás György Járási Hiv. vez.
Varga Nándorné int.vez.
Lichtenberger Edit jkv. vez.
Majnik Tamás RTV munkatárs
Tárgy: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 31-i soron kívüli
ülése
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, képviselő társakat,
intézményvezetőket, jegyző urat, Kapecska Ferencné HVB elnök asszonyt. Külön köszöntöm
a Járási Hivatal vezetőjét.
Megállapítom, hogy ülésünk 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek felkérem Mezőfi Zoltán és Kotroczó Balázs képviselő urakat.
Megállapítom, hogy jelenlévők 7 egyöntetű igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét elfogadta.
A polgármester felolvassa Balla Mihály országgyűlési képviselő úr köszöntő levelét.
Hegedűs Ferenc polgármester: Megkérném Kapecska Ferencné HVB elnök asszonyt,
szíveskedjen a Megbízó leveleket kiosztani.
Kapecska Ferencné HVB elnöke: A Fővárosi Ítélőtábla október 27-én jogerőre emelkedett
végzésével jóváhagyta a Területi Választási Iroda, valamint a Helyi Választási Bizottság
kifogást elutasító határozatát. Így az október 12-i választás eredménye jogerőre emelkedett
október 27-én. A választási eljáró törvény olyan jogot ad a Helyi Választási Bizottság
elnökének, hogy a választás jogerőre emelkedése után a képviselők és polgármester úr
részére a Megbízólevelek átadhatja. Kívánom, hogy a képviselői tisztséget, a polgármesteri
munkát a település érdekében fejtsék ki. Eredményes, hatékony munkát kívánok
valamennyiük részére.
Hegedűs Ferenc polgármester: Gratulálok a tisztelt Képviselő társaknak, abban a
reményben, hogy alázattal tudunk együtt dolgozni a város, a lakosság érdekében. Partner
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szeretnék lenni veletek az együttműködésben. Ismertetés című napirendet szeretnék
felvetetni, nem kell rá szavazni sem.
A Meghívón szereplő napirendek tárgyalását javasolom. Van-e valakinek egyéb javaslata?
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Egyebek napirendi pont tárgyalását javasolom, ebbe az
Ismertetés is belefér. Javasolom továbbá, amennyiben sikerül a bizottságokat, bizottsági
tagokat megválasztani, az esetlegesen jelenlévő külsős bizottsági tagok tegyék le a mai
ülésen az esküt, az első napirend végén, hogy a munkát meg lehessen kezdeni.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, aki elfogadja a fenti javaslatot, szavazzon.
Megállapítom, hogy az Egyebek napirend tárgyalását jelenlévők 7 egyöntetű igen
szavazattal elfogadták.
Megállapítom, hogy mai ülésünk két napirendi pontját 7 egyöntetű szavazattal a testület
elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta.
1./ Képviselő-testület bizottságainak megválasztása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
2./ Egyebek
1./ Képviselő-testület bizottságainak megválasztása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e a kiküldött előterjesztéshez képest kérdés,
vélemény?
Dr. Katona Ernő képviselő: Legfiatalabb képviselő társam nemes feladatra lett jelölve.
Véleményem, hogy tanulnia kellene még, figyelni, ellesni a nagy dolgokat. Csak ennyi lenne
a javaslatom.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Az előterjesztésben egyszerű többség került bejelölésre a
szavazás módjaként, kérem a minősített többség bejelölését. Köszönöm.
Sajnálom, hogy az előterjesztés egyeztetés nélkül került elkészítésre, kiküldésre. Erre példa
az önkormányzat 25 éves történetében nem volt példa. Az előző ülésen is jeleztem, hogy a
polgármesternek az egyeztetés nem kötelezettsége, de érdeke lehet, de Ő tudja, hogy miért
így járt el. A megkapott előterjesztés tartalmában nem felel meg a hatályban lévő SZMSZnek. Jó lenne, ha a jövőben ez a rendelet forgatva lenne. Az előterjesztésben szereplő két
bizottságba akárhogyan is számolom, csak 5 képviselő van javasolva. A képviselők száma
nem 5, hanem 6 fő. A 10.§. (4) bek. a.) pontja kimondja a képviselő kötelezettségeinek
felsorolásában, hogy egy állandó bizottságban köteles részt venni minden képviselő. Ez a
javaslat nem felel meg a rendeletnek, mert csak 5 képviselőt tett be bizottságba. Valami ok
miatt, nem tudom véletlenül, vagy szándékosan, de Katona dr. képviselő úr kimaradt a
bizottságok tagjaira tett javaslatból.
A tárgyalás sorrendjét javasolnám módosítani. Először abban kellene dönteni és
konszenzusra jutni - ha már nem volt előzetes egyeztetés -, milyen bizottságok legyenek,
milyen létszámmal. Kik legyenek az elnökök, kik legyenek a bizottság képviselő, valamint
nem képviselő tagjai. Ezek után a jelen lévő nem képviselő bizottsági tagok letehetik az
esküt, ahogy jegyző úr is mondta.
Hegedűs Ferenc polgármester: Egyeztettem Katona doktor úrral, Ő kérte, hogy
elfoglaltságai miatt ha mód van rá, ne javasoljam bizottságba. Amikor az SZMSZ módosítás
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lesz, én ezt a pontot szeretném majd módosíttatni. Ezért nem került Katona dr. jelölésre az
előterjesztésben.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Jelen pillanatban ez nem kivitelezhető, mert a hatályos
SZMSZ kimondja ezt a szabályozást. Amennyiben a későbbiekben az SZMSZ módosítása
megtörténik természetesen lehetséges, de jelen pillanatban nem. Egyébként módosult a
Magyarországi Önkormányzatokról szóló törvény, és kimondja, hogy az alpolgármester is
lehet bizottsági tag. Csak a polgármester nem lehet bizottsági tag.
Dr. Varga Tibor jegyző: Az SZMSZ úgy fogalmaz, ha megválasztják, akkor köteles a
bizottságban részt venni, nem azt mondja ki, hogy meg kell választani egy tagot.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Kérem jegyző úr nézze meg az SZMSZ, mert megint
félrevezeti a tisztelt hallgatóságot, meg a Képviselő-testületet. (Szó szerint idézi képviselő úr
az SZMSZ 10.§-át. Tagként részt venni köteles legalább egy állandó bizottságba a
képviselő. Ez így van leírva, kimondva.
Dr. Varga Tibor jegyző: El kezdünk megint jogászkodni.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Ez nem jogászkodás, olvasd el az SZMSZ-t. A törvényesség
útját tartsuk be. Le van írva, hogy köteles részt venni. Nem kívánságműsor, hogy akarok,
vagy nem akarok lenni bizottsági tag. Maradjunk a törvényesség útján.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Lehet módosítani az SZMSZ-t, de jelenleg ez a szabály él.
Dr. Katona Ernő képviselő: Tényleg volt egy ilyen kérésem polgármester úr felé. Ha ez
akadályba ütközik, szívesen részt veszek a Szociális Bizottság munkájában. A rálátásom a
településen belül elég széles. Köszönöm.
Hegedűs Ferenc polgármester: Akkor vegyük fel Katona dr.-t a Szociális Bizottságba.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Kérem abban döntsünk először, milyen bizottságokat hozzon
létre a testület.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ez rajta van az előterjesztésen. Javasolom azok a
bizottságok maradjanak, amik eddig is voltak. Javasolom, hogy a Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottság helyett az elnevezés Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra
változzon. Ezt én jobbnak látnám. A javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mezőfi Zoltán képviselő: Az előterjesztésben Városüzemeltetés néven szerepel. A
városfejlesztés dinamikusabb az igaz, de az a véleményem, hogy maradjon meg az eredeti
elnevezése a bizottságnak.
Hegedűs Ferenc polgármester: Nem kampánynak szántam a név változtatását. Kérem
szavazzon, aki a Városfejlesztés elnevezést támogatja.
Megállapítom, hogy 3 igen, 2 nem, 2 tartózkodás
szavazattal
nem
támogatja
a
Pénzügyi
és
Városfejlesztési Bizottság elnevezést. A bizottság
elnevezése Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Az előterjesztés 7 fős Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottságot tartalmaz. Javasolom, hogy maradjon a PVB létszáma 9 fő. Az 5 fős Szociális
Bizottsággal egyetértek.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki 9 fős Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottságot javasol.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 2 nem,
1 tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy a Pénzügyi
és Városüzemeltetési Bizottság 9 fő bizottsági taggal
működjön.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki az 5 fős Szociális Bizottsággal
egyetért.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntetű
igen szavazattal elfogadta, hogy a Szociális Bizottság 5
fő bizottsági taggal működjön.
Mezőfi Zoltán képviselő: Itt ül melletted egy egész jegyzői tanszék, kérjed a segítségüket
polgármester úr. Most következik az, hogy elnököt kell javasolni. Azt gondolom jegyző uram,
Neked kell segíteni polgármester úrnak. A Szociális Bizottság elnökének javasolom Jávorka
János képviselő urat. Az elmúlt ciklusban ő vezette a bizottság munkáját, egyébként
korábban is tagja volt a bizottságnak. A jó munka bizonysága, hogy egyetlen egy fellebbezés
nem volt a 4 év alatt, a rengeteg kérelem, beadvány ellenére sem. A döntések megálltak.
Továbbá javasolnám, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke továbbra is
dr. Szájbely Ernő képviselő úr maradjon. Nagyon jó, hogy a testületben van egy fiatal ember,
de kellő bölcsességgel Ő még nem igazán rendelkezik. A jó munkavégzés folytonosságát
fenn kell tartani, ezért kérem javaslatom elfogadását.
Láttunk a hosszú évek alatt több bizottságot dolgozni, volt olyan bizottsági elnök, aki a
bizottságát magára is hagyta. Láttunk olyat, aki végig a legjobb tudása szerint a város
érdekében jól végezte ezt a feladatot, kézben tartotta bizottságát. Egyébként minden
képviselőnek joga, hogy tanácskozási joggal a bizottsági munkában részt vehet. Az SZMSZ
szerint a képviselő abban a bizottságban dolgozik, amelyre többséget kap.
Hegedűs Ferenc polgármester: Varga Dávid képviselő társammal ebben a kérdésben
leültem beszélgetni. Iskoláinál fogva is, és képességeinél fogva is látok benne ambíciót,
azért mertem javasolni. Ő ezt elfogadta. Úgy éreztem, hogy Szájbely főorvos úrnak más
elfoglaltsága van, és ne kelljen ezzel ennyit foglalkoznia, hogy felszabadítsam az alól, hogy
egy fiatal gyerek ambícióval fogja, közösen együtt a képviselő társaival ezt a feladatot jól
elvégezni. Ez invitált engem erre a lépésre, hogy elnöknek Varga Dávidot jelöljem meg.
Aki egyetért, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dr. Szájbely Ernő
képviselő legyen, kérem szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 1
nem, 2 tartózkodás szavazattal dr. Szájbely Ernő
képviselőt a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
elnökének megválasztotta.
Aki egyetért, hogy a Szociális Bizottság elnöke Jávorka János képviselő legyen, kérem
szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntetű
igen szavazattal Jávorka János képviselőt a Szociális
Bizottság elnökének megválasztotta.
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Mezőfi Zoltán képviselő: Javasolom, hogy a most megválasztott bizottságok elnökei
tegyenek a bizottság tagjaira javaslatot.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság képviselő
tagjaira tennék javaslatot: Jávorka János, Mezőfi Zoltán, Kotroczó Balázs, dr. Katona Ernő.
Velem együtt így az 5 fő képviselő meg is van. Nem képviselő tagokra a javaslatom:
Kapecska Ferencné, Szabó Klára, Bulejka András, Majnik László. 4 nem képviselő tag, így a
9 fő meg is van.
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e más javaslat?
Dr. Katona Ernő képviselő: Mint ahogy el is hangzott, a fiataloknak tanulniuk kell, ezért
javasolom, hogy Varga Dávid a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságban dolgozzon. Én
lemondanék a javára e megtisztelő feladatról.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottság tagja legyen Jávorka János képviselő.
Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testület Jávorka János
képviselőt a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságba tagnak megválasztotta.
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagja
legyen Mezőfi Zoltán képviselő.
Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testület Mezőfi Zoltán
képviselőt a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságba tagnak megválasztotta.
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagja
legyen Kotroczó Balázs képviselő.
Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testület Kotroczó Balázs
képviselőt a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságba tagnak megválasztotta.
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagja
legyen Varga Dávid Géza képviselő.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal nem támogatja Varga
Dávid Géza képviselő Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságba történő választását.
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagja
legyen dr. Katona Ernő képviselő.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal támogatja dr. Katona
Ernő képviselő Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságba történő megválasztását.
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
külsős tagja Kapecska Ferencné legyen.
Megállapítom, hogy 5 igen, 2 nem szavazattal a Képviselő-testület Kapecska Ferencnét a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság külsős tagjává megválasztotta.
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
külsős tagja Szabó Klára legyen.
Megállapítom, hogy 5 igen, 2 nem szavazattal a Képviselő-testület Szabó Klárát a Pénzügyi
és Városüzemeltetési Bizottság külsős tagjává megválasztotta.
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
külsős tagja Bulejka András legyen.
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Megállapítom, hogy 5 igen, 2 nem szavazattal a Képviselő-testület Bulejka Andrást a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság külsős tagjává megválasztotta.
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
külsős tagja Majnik László legyen.
Megállapítom, hogy 5 igen, 2 nem szavazattal a Képviselő-testület Majnik Lászlót a Pénzügyi
és Városüzemeltetési Bizottság külsős tagjává megválasztotta.
Felkérem Jávorka János urat, adjon javaslatot a Szociális Bizottság tagságára.
Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: Javasolom a Szociális Bizottság képviselő
tagjának megválasztani Kotroczó Balázs, valamint Varga Dávid Géza képviselőket.
Külsős tagoknak Laczkó Mária védőnő, valamint Sirkó Jánosnét, a Nyugdíjas Klub tagját
kérem megválasztani.
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Szociális bizottság tagja legyen Kotroczó
Balázs képviselő.
Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testület Kotroczó Balázs
képviselőt a Szociális Bizottság tagjává megválasztotta.
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Szociális bizottság tagja legyen Varga Dávid
Géza képviselő.
Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testület Varga Dávid Géza
képviselőt a Szociális Bizottság tagjává megválasztotta.
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Szociális bizottság külsős tagja legyen Laczkó
Mária.
Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testület Laczkó Máriát a
Szociális Bizottság külsős tagjává megválasztotta.
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Szociális bizottság külsős tagja legyen Sirkó
Jánosné.
Megállapítom, hogy 6 igen, 1 nem szavazattal a Képviselő-testület Sirkó Jánosnét a
Szociális Bizottság külsős tagjává megválasztotta.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
meghozta alábbi határozatát:
169/2014. (X.31.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Képviselő-testület bizottságainak
megválasztásáról
készített
előterjesztést.
A
Képviselő-testület a 2014-2019-es időszakra az alábbi
bizottságokat,
valamint
bizottsági
tagokat
megválasztotta.
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság (9 fő)
Elnök: dr. Szájbely Ernő képviselő
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Tagok: Jávorka János képviselő
Mezőfi Zoltán képviselő
Kotroczó Balázs képviselő
Dr. Katona Ernő képviselő
Külsős tagok: Kapecska Ferencné
Szabó Klára
Bulejka András
Majnik László
Szociális Bizottság (5 fő)
Elnök: Jávorka János képviselő
Tagok: Kotroczó Balázs képviselő
Varga Dávid Géza képviselő
Külsős tagok: Laczkó Mária
Sirkó Jánosné
A bizottságok kialakítását követően a Szervezeti és
Működési Szabályzatot haladéktalanul felül kell
vizsgálni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : egyeztetések lefolytatásáért Hegedűs
Ferenc polgármester
SZMSZ átdolgozásáért dr. Varga Tibor jegyző

Hegedűs Ferenc polgármester: A megválasztott bizottsági tagoknak jó munkát kívánok,
annak reményében, hogy jól tudunk együtt dolgozni a város érdekében, alázattal képviselve
a lakosságot.
Felkérem a külsős bizottsági tagokat az eskütételre.
A megválasztott külsős bizottsági tagok az esküt letették.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Javasolom, hogy erre a ciklusra tanácsnokokat ne válasszon
a Képviselő-testület.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ezt a javaslatot én is köszönettel veszem.

2./ Egyebek
Hegedűs Ferenc polgármester: Két dolgot szeretnék ismertetni. A város 1.671.320 Ft
tüzelőanyag támogatást fog kapni. Átadom az erről szóló értesítést a Szociális Bizottságnak.
Kiírásra került egy munkatapasztalat szerzéssel kapcsolatos pályázat. 90 napos munka
kipróbálásra lehet igényt benyújtani. Az önkormányzatnak nem kell anyagilag semmit
hozzátenni. 7 emberből lehet választani. Ezt is átadom Jávorka úrnak, a Szociális Bizottság
elnökének, döntsenek a kérdésben, felmérve önkormányzatnál hol lehet őket foglalkoztatni.
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Szakács, kereskedő, eladó, asztalos stb. Ez munkahelyteremtés, lehetőleg mindhárom
embert alkalmazzuk.
Értesítést kaptunk, hogy a 2 éve zajló tervezési folyamatban elkészült a Nógrád Megyei
Integrált Területi munkaprogram. Ez a dokumentum nem véglegesíthető, amíg elfogadásra
nem került. A megyei tervezés így várhatóan csak az év végén zárul le. Új projekteket lehet
megjelölni, 500 milliós nagyságrendről van szó. November 14-ig várják javaslatainkat. A
Pénzügyi Bizottság fog ezzel foglalkozni.
Mezőfi Zoltán képviselő: A szociális tüzifa kérdésben kérnék információt. Még az előző
testület adta be a pályázatot.
Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h.: A 46/2014. (IX.25.) BM. rendelet foglalkozik a tűzifa
támogatással kapcsolatos teendőkről. A Képviselő testület igényelt 212 m3 fát, ezzel
szemben 87-88 m3 tüzelőanyagra ad a pályázat keretet. A belügyminisztériumi rendelet
bőséges határidőt szab, 2015. február 15. a szétosztásra a végső határidő, de ez előbb is
megtörténhet. Két feladatunk van. Első lépésben beszállítót kell keresni. Módosítani kell a
szociális ellátásokról szóló helyi rendeletet, még a szétosztás előtt, ez teljesítési feltétel is.
Ezeket a technikai részeket kellene először megoldani. Kérem a lakosság türelmét, igyekezni
fogunk.
Mezőfi Zoltán képviselő: Egyik oldalról örömhír ez. A pályázatnak a benyújtása október 4én, szombaton történt, egy héttel a választás előtt, azoknak a képviselőknek a részvételével,
akiket ez a program érdekelt. Köszönöm a 4 képviselőnek, dr. Szájbely Ernőnek, Majnik
Lászlónak, Jávorka Jánosnak, hogy szombati nap is rendelkezésre álltak annak érdekében,
hogy a pályázatot időben benyújthassuk. Megérkezett közben dr. Katona Ernő
alpolgármester úr is. Hegedűs úr nem ért ide. A szomorú viszont az ebben a témában, hogy
212 m3-re adtuk be a pályázatot, kaptunk 88 m3-t. Részvétem a Szociális Bizottságé. Nehéz
feladat lesz a szétosztás. Eddig nem pályázhattunk, ugyanis létszámhoz volt kötött a
pályázat. Kiemelt feladatként kell kezelni, vegyük előre. Szép kihívás előtt állunk.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én nem voltam a városban október 4-én szombaton, de
hála Istennek meg tudtátok szavazni nélkülem is. Amikor jöttetek ki az épületből, akkor értem
oda, még kezet is fogtam veletek.
Jávorka János képviselő: Korábban az előző szabályozások miatt nem pályázhatott
önkormányzatunk a tűzifára. Nem lesz egyszerű a szétosztás. Annyit ígérhetek, hogy a
legjobb tudása szerint fog a Szociális Bizottság eljárni, a lakosság érdekeit szem előtt tartva.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Eddig a 2000 fő alatti települések pályázhattak. 5000 fő
alattiak ettől az évtől pályázhatnak.
Nekem feltűnt – jegyző úrhoz intézném kérdésemet - az alakuló ülésről nem készült
hangfelvétel. Az SZMSZ 44.§-a rendelkezik erről, 1 évig őrizni kell, utána CD-re átírva át kell
adni a könyvtárnak a hangfelvételeket. Ott a helytörténeti gyűjtemény részére kerül
felhasználásra. Kérdésem, készült-e az alakuló ülésről, illetve a mai ülésről hangfelvétel?
Ha nem, miért nem?
Dr. Varga Tibor jegyző: Ha jól tudom, két diktafon szokott lenni az üléseken, ami Girasek
úré volt. Ő készítette a hangfelvételt. Az alakuló ülés napján szerettünk volna diktafont venni,
de nem volt kapható Rétságon. Erre Tamás és Edit a tanúm, ők próbáltak vásárolni diktafont.
Video készül, a szöveg is megőrződik a testületi ülésről.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Kérésem, a következő üléstől tartsuk be az SZMSZ-t. Úgy
tudom, a technikai feltételek adottak a hivatalban. Van diktafon, azt nem tudom, hogy hol, de
van. Tessék szíves lenni felvételt készíteni. Térjünk vissza a szabályokhoz.
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Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.: Majnik Tamás lebontja a videóról a mai ülés
hanganyagát. Tamással azon dolgozunk, hogyan lehetne a bizottsági és Képviselő-testületi
ülések hanganyagát biztonsággal felvenni számítógépre.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A KRESZ parkban az újonnan épített kerítést vandál módon
megrongálták. Táblákat döntöttek ki. Polgármester úr tett-e feljelentést? Ha nem, a lehető
legrövidebb időn belül tegye azt meg. Tűrhetetlen, hogy nem kis pénzért a közösség
érdekében elkészült dolgokkal vandál elemek így bánjanak.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én most hallom ezt a dolgot. Nem volt tudomásom róla.
Reggel ez lesz az első dolgom, hogy utánajárok az ügynek.
Jávorka János képviselő: Tegnap jelezték, ma kimentem, megnéztem. Egy részét a
megrongált kerítésnek már a váci Kft. helyreállította. Az elkövetői körre kaptam ma délután
információkat, polgármester úrral ezt szívesen megosztom.
Hegedűs Ferenc polgármester: Reggel 8-kor az lesz az első, hogy a feljelentést
megteszem.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Árajánlatot kell kérni a javításra, és a károkozótól be kell
hajtani azt az összeget.
Gondok vannak a Klikk nevű állami szervezettel. Több, mint 3 millió forinttal tartoznak az
önkormányzatnak. A Rákóczi út 32. számú ingatlannal kapcsolatos Megállapodás egyetlen
pontját sem tartják be. Nem íratták át a közüzemi órákat, stb. Megkérlek polgármester úr,
járjál el ez ügyben sürgősen, a szerződés pontjai legyenek betartatva, a számlák legyenek
rendezve. Az önkormányzat fizeti a fűtőt, és több kérdés sem a szerződés szerint működik.
Arra szeretném felhívni a figyelmet polgármester úr, a testületi ülés időpontját nem a
polgármester dönti el. Nevezetesen a 289/2013. (XII.13.) sz. határozattal elfogadott
Munkatervünk rögzíti melyik napon, hány órakor kerül sor az ülésekre. Ha ezen polgármester
úr változtatni kíván, tehát 4 óra helyett 6 órára kéri tenni, megteheti, a testület elfogadhatja. A
dátumokban voltak változtatások eddig is. Köszönöm.
Varga Nándorné int.vez.: Minden képviselőnek és polgármester úrnak is gratulálok. Jó
munkát kívánok. Szakmai problémával fordulok Önökhöz. Köszönetemet szeretném kifejezni
a Polgárőrség felé, hogy a helyi városi lapot, a Hangadót hosszú éveken keresztül a
városban széthordta, terjesztette. A tudomásomra jutott, hogy a jövőben erre már nem
számíthatunk. Már az utolsó kiadást is a kollégáim hordták ki, ahol megengedték ki is tették.
Posta nem fogadja. Kérdésem, hogy mik erre vonatkozólag az elképzelések? A város
hivatalos lapjáról van szó.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én ezt most hallom. Holnaptól el kezdek ezen gondolkodni.
Dr. Katona Ernő képviselő: Mi változott a Polgárőrségnél?
Jávorka János képviselő: Erre egyszerű a válasz. A polgárőrök úgy nyilatkoztak, nem
vállalják. 8 éve hordjuk, sok kritika is ért bennünket, amit most is vissza kell, hogy utasítsak.
Több polgárőr meg is sértődött, teljesen jogosan. Kollégáim véleménye, ne csináljuk tovább.
Én is próbálok más utat keresni, megkérlek polgármester úr tegyed ezt Te is.
Hegedűs Ferenc polgármester: KRESZ parkból el kell a szelektív hulladékgyűjtőt vinni, mert
ez a gyerekek számára katasztrófa. Nem nemes dolgokat tartalmaznak a kukák. Utána kell
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nézni, hova lehetne tenni. Kérnélek Benneteket, gondolkozzatok el ezen. Én elleneztem
annak idején is, hogy odategyük.
A Zöld Híd-as dolgozóktól azt a javaslatot kaptam, hogy a Haranglábnál is szüntessük meg
a szelektív hulladékgyűjtőt. Ott is problémák vannak. Közösen keressünk megoldást.
Több téma nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 19 óra 20 perckor bezárom.
Kmft.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kotroczó Balázs
jkv. hit.

Mezőfi Zoltán
jkv.hit.
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