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8. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. április 17. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott Képviselő-testületi ülésen
Jelen vannak: Hegedűs Ferenc polgármester
Mezőfi Zoltán alpolgármester
Jávorka János képviselő
Dr. Katona Ernő képviselő
Kotroczó Balázs képviselő
Dr. Szájbely Ernő képviselő
Dr. Varga Tibor jegyző
Fodor Rita jegyző ált.h.
Varga Nándorné int.vez.
Majnik Tamás RTV munkatárs
Lichtenberger Edit jkv.vez.
1 rétsági lakos, érdeklődő
A Képviselő-testületi ülésen jelen volt Ferencsik Raymond r.alezredes, a Nm-i Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság vezetője, és Belovai Róbert r. alezredes, Rétság
Városi Rendőrkapitányság vezetője.

Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. Külön
köszöntöm Ferencsik Raymond és Belovai Róbert r. alezredes urakat, akik megtisztelték
ülésünket jelenlétükkel. Megállapítom, hogy 5 képviselő jelenlétében ülésünk
határozatképes. Varga Dávid Géza képviselő bejelentette, hogy munkahelyi elfoglaltság
miatt sajnos nem tud jelen lenni az ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Mezőfi Zoltán
valamint dr. Szájbely Ernő képviselő urakat. Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért.
Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők a javaslatot elfogadták.
Ismertetem a napirendi javaslatot, kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon. Kérném továbbá,
hogy alezredes urak idejét ne raboljuk, 1. napirendként tárgyaljuk a Rétság Városi
Rendőrkapitányság beszámolója című napirendet. Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen
szavazattal a napirendre tett javaslatot a Képviselő-testület elfogadta, és az alábbiak szerint
tárgyalta.
1.) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: rendőrkapitány
2.) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a használat
rendjéről szóló rendelet megalkotása, a többször módosított 13/1995. (VIII.28.)
számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese
3.) 2014. évi zárszámadás
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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4.) A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról
szóló 5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese
5.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos akcióról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
6.) AD-HOC bizottság létrehozása és működési szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
7.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese
8.) Sport és Civil szervezetek 2015. évi támogatási pályázatának elbírálása–
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
9.) Szerződés jóváhagyása (műszaki ellenőri pótmunka)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
10.) Döntés társulási tagság felmondásáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
11.) Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7 HRSZ-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
12.) Művelődési ház villámvédelmi rendszerének felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
13.) Rétság Város játszótereinek időszakos felülvizsgálata során feltárt hiányosságok
megszüntetése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
14.) Közvilágítás bővítésre érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
15.) Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület 2014. évi támogatási módosítási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
16.) Jobbágyi Péter bérleti szerződés módosítási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
17.) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
18.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
19.) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
20.) Egyebek
1./ Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
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Előterjesztő: Belovai Róbert r. alezredes
Hegedűs Ferenc polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság, kérem elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottságunk április 14-én, kedden tartotta meg ülését,
amelyen 7 jelenlévő bizottsági taggal, ami később kiegészült 8 főre, határozatképes volt a
bizottság. A bizottsági ülésen megtárgyaltuk többek között Rétság Városi Rendőrkapitányság
beszámolóját, amely a testület Munkatervében megfogalmazottak alapján elkészült. Néhány
közérdeklődésre számot tartó dolgot szeretnék elmondani. Az anyag írja: első számú
célkitűzésünk a terület lakosságának, szubjektív biztonságérzetének, a közterületek
rendjének javítása. A bűnözés visszaszorítása érdekében, aktív megelőző tevékenységgel, a
társadalmi önszerveződések széles körű bevonásával és minél eredményesebb felderítői
munkával kívánunk előbbre lépni. Szakmai munkánk során arra törekszünk, hogy
fegyelmezett, hivatástudattal végzett munkával eleget tegyünk a város lakossága által
támasztott követelményeknek, hogy a közbiztonság megfelelő legyen a városban és
vonzáskörzetében.
A 2014. évi beszámolóból néhány számadatot szeretnék ismertetni. Az elkövetett
bűncselekmények száma alapján a legfertőzöttebb Rétság, Diósjenő, és Nagyoroszi
település. A legkevesebb bűncselekmény Berkenye, Ősagárd és Pusztaberki községekben
történt. Leírja a beszámoló, hogy a kiemelt bűncselekmények száma Rétság városban
csökkenést mutat, az előző évi 33-hoz képest 2014. évben 24 ilyen bűncselekmény történt.
Örvendetes, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén 2014. évben
emberölés bűncselekmény nem történt.
Ami szintén pozitív, az a nyomozás
eredményességi mutató alakulása, amely 2014. évben 84,3 % volt. A közterületen elkövetett
bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményességi mutató összességében
folyamatosan emelkedik, 2014-ben a megyében magasan a legjobb eredményt érte el a
kapitányság a 91,3 %-os mutatóval. A közlekedési balesetek változatlan számot mutatnak a
2013-as évhez képest, viszont örvendetes, hogy 2014-ben a kapitányság működési területén
halálos kimenetelű közlekedési baleset nem történt. A bűn megelőzés és az áldozatvédelem
tevékenységre kiemelt figyelmet fordítottak, és végrehajtották azokat a feladatokat,
amelyeket részükre meghatároztak. Nagyon fontos terület a közterületen való jelenlétnek a
biztosítása, amelynek mértékét próbálták növelni, a járőrszolgálat a rendőrség egyik
alapvető feladata. Az illetékességi területen a 25 településből 15 településen működik
Polgárőr Egyesület. Valamennyi egyesület megkötötte a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitánysággal az Együttműködési Megállapodást, és rendszeresen látnak el a körzeti
megbízottakkal is közös szolgálatokat. Segítik ezzel a rendőrség munkáját, tevékenységét.
Összegzésképpen megállapítja az anyag, hogy a rendőrség állománya 2014. évre
meghatározott célkitűzéseket magas színvonalon, jó eredménnyel hajtotta végre.
A bizottsági ülésen megjelent Belovai Róbert alezredes úr, Rétság város rendőrkapitánya.
Gratuláltunk kapitány úr előléptetéséhez. Kiegészítő hozzászólásában kapitány úr elmondta,
hogy igyekeztek előrelépni minden tekintetben, a felderítési mutató valóban javult. Kiemelte
a polgárőrök segítségét, különösen a gyalogátkelőhelyek biztosítása terén. Fokozottabb
rendőri jelenlétet igyekeznek biztosítani. Hozzászólásában megköszönte a város részéről
adott segítséget, a közös munkát, és a jövőben is számít az önkormányzat
együttműködésére.
Kérdésként elhangzott, hogy hogyan értékelik a városban felszerelt kamerarendszer
működését, illetve látná –e szükségét további bővítésre. Kapitány úr elmondta, hogy ez egy
nagyon jó kezdeményezés, szükségesek a kamerák, és nagy segítséget nyújt a rendőrség
munkájához is, több bűncselekmény felderítésében segített már a kamerarendszer. A
kamerarendszer további fejlesztése indokolt. A véleményekben valamennyi hozzászóló
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annak adott hangot, hogy igen részletes, alapos beszámolót kaptunk, és minden mutató
tovább javuló tendenciát mutat. Egyébként korábban is alapvetően jó mutatók voltak
Rétságon. Az állomány megfeszített munkát végez. Kapitány úr még elmondta, hogy a
nyugdíjas klubokkal rendszeres a kapcsolat, a januári előadás is nagy sikerrel zárult. A
rendőri jelenlét a területen nagyon fontos a lakosság számára, ez visszatartó erő az
elkövetők számára is. A bizottság egyhangú 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
kiosztott határozati javaslatot, amelyben egyrészt elfogadja a kapitányság beszámolóját,
másrészt pedig eredményes munkát kíván 2015. évre a kapitányság valamennyi
dolgozójának. Köszönöm szépen.
Belovai Róbert rendőrkapitány: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Elnök úr nagyon jól
összefoglalta a beszámoló tartalmát. Köszönöm a város, a lakosság segítségét. A rétsági
rendőrkapitányság állománya mindent megtesz azért, hogy a kitűzött célok megvalósuljanak,
és mindenki biztonságban érezhesse magát Rétságon, és az illetékességi területünkön.
Köszönöm szépen.
Kotroczó Balázs képviselő: Régóta jól ismerem a rendőrkapitányság munkáját. Ha lenne
egy örök ranglista, Rétság az első helyen lenne, és véleményem szerint ott is van, ehhez
szívből gratulálok. A jövőre nézve is kívánunk sok erőt, és egészséget valamennyi
dolgozónak. A leterheltsége az állománynak igen nagy. Attól függetlenül, hogy
határszakasszal nem rendelkezünk, a migráció okán a rendőrkollégáknak plusz feladatai
keletkeznek. Kérdésem lenne. Július 1-től lesz az ún. Életpálya modell. Arról lehet-e tudni,
hogy ez milyen hatással lesz a rendőri munkára, esetleg a létszámhelyzetre?
Ferencsik Raymond r.alezredes: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A migrációval
kapcsolatos határvonal megerősítésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez
országos gond. A határszakaszokon a megyék a megnövekedett migrációval járó feladatokat
nem tudják önmaguk végrehajtani. El kell mondanom, hogy ez a feladat nem befolyásolja az
itt lévő állomány tevékenységét.
A napokban fogadják el az Életpálya modellel kapcsolatos szabályozást. Központi
tájékoztatás lesz ezzel kapcsolatban.
A beszámolóval kapcsolatosan két dolgot szeretnék elmondani. Az első dolog a szubjektív
biztonságérzet, elnök úr nagyon jól kiemelte ezt a fontos kérdést. Ennek a legjobb fokmérője,
ami az elmúlt években már többször megvalósult, hogy a közbiztonsági érzetre kérdőívek
kerültek kiadásra, és továbbra is büszkék lehetünk arra, hogy Nógrád megye
vonatkozásában, de országos szinten is jó eredményt értünk el. Még nagyobb büszkeség
számomra, hogy megyén belül Rétságon a legjobb az megelégedettségi fok, 4,2 %. A másik
dolog, amit kiemelnék a Rendőrség és a Polgárőrség közös munkája, kapcsolata. Amíg én
ültem Belovai úr székében, nagy örömmel mondtam, és hangoztattam, hogy Rétság
rendőrkapitányság és a polgárőrség között mennyire nagyszerű, kiváló az együttműködés.
Most, hogy nagyobb a rálátásom, azt kell mondjam, hogy Nógrád megyében az egyik, ha
nem a legkiemelkedőbb együttműködés itt Rétságon van. Ezt még egyszer szeretném
megköszönni az állománynak, illetve személy szerint Jávorka úrnak. Köszönöm szépen.
Jávorka János képviselő: Ahogy elnök úr is elmondta, rendkívül részletes, alapos, mindenre
kiterjedő beszámolót kaptunk a kapitányság részéről. Külön öröm, hogy Nógrád megyében a
rétsági kapitányság az első helyen áll, és országosan is az elsők között szerepel. Itt
Rétságon a rendőrség munkájának megítélése példaértékű, pozitív. El kell mondani, hogy a
rendőri munka nem egyszerű. Amikor a rendőr szolgálatba lép, nem tudhatja, milyen
feladatokkal fog aznap találkozni. Én a magam részéről szeretném megköszönni kapitány
úrnak és az állománynak az áldozatos munkáját. Megyei főkapitány úr is jelen volt
Romhányban, ahol a rendőrség és polgárőrség munkájával kapcsolatos tájékoztató volt. A
Polgárőrség is azon van, hogy ezt a közös munkát tovább erősítse, és megtegyen mindent a
lakosság biztonságának erősítése érdekében. Köszönöm szépen.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Én is szeretném a jó együttműködést megköszönni, és ezt a
csodálatos beszámolót, ami mindenre kiterjedő Rétság, és a környező települések
tekintetében.
Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy külön köszönöm, hogy hetente 2-3 alkalommal a
rendőrségi állománytól bejönnek a Polgármesteri Hivatalba, hogy minden rendben van-e, és
tudnak-e valamiben segítséget nyújtani. Azt különösen jó hallani, hogy a Polgárőrséggel is
nagyon jó az együttműködés. Minden reggel látni, ahogy a gyalogátkelőhelyeken együtt
vigyáznak a gyermekek biztonságos átkelésére. Én azt kívánom, hogy 2015. évben is
folytatódjon ez a jó kapcsolat, együttműködés. A bűnmegelőzési program jól sikerült, és
hallottam, hogy indulnak Rétságról is versenyzők. Az állomány minden tagjának,
dolgozójának jó egészséget, további munkasikereket kívánok. Köszönöm szépen.
Amennyiben több észrevétel nincsen, kérem szavazzon, aki elfogadja a határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
51/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Rétság Városi Rendőrkaptányság 2014.
évi tevékenységéről készített beszámolót.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 2015. évre
eredményes munkát kíván a kapitányság valamennyi
dolgozójának.
Határidő:azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
2./ Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról
és a használat rendjéről szóló rendelet megalkotása, a
többször módosított 13/1995. (VIII.28.) számú önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző ált.h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról és a használat rendjéről szóló 13/1995. (VIII.28.) sz. rendelet felülvizsgálatra
szorul. Nem egyszerű rendeletről van szó, sok érdeket kell összehangolni. Ennek a
rendeletnek a módosításához már tavaly is „nekifutott” a bizottság, nagyon sok javaslat,
vélemény, ellenvélemény hangzott el. Végleges, kikristályosodott változat akkor nem
született. Ezért került ismét napirendre az anyag. Rendelkezünk ilyen rendelettel, de az már
több pontban átdolgozásra szorul.
A tervezet már tartalmazza a korábban javasolt módosításokat, de további pontosítások,
korrekciók szükségesek. A bizottság javaslata, hogy minden képviselő, bizottsági tag a
környezetében próbáljon véleményeket, javaslatokat kérni, ezeket gyűjtse össze, majd
juttassa el április 30-ig eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba az illetékeseknek. A
hasznosítható javaslatokat megpróbáljuk a végleges rendeletbe beépíteni. Kérjük azokat a
lakosokat, akik nézik a TV közvetítést, (a rendelet elérhető az interneten) ha javaslatuk van,
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bármelyik képviselőt keressék meg azzal. A módosított javaslatot a bizottság 7 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a bizottság javaslatával egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
52/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló
közterületek használatáról és rendjéről készített
rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület további javaslatokat kér a
Képviselő-testület és a Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság tagjaitól.
A javaslatokkal kiegészített rendelet-tervezetet a májusi
ülésen ismételten elő kell terjeszteni.
Határidő: javaslatok leadására: 2015. április 30.
ismételt előterjesztésre: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint
3./ 2014. évi zárszámadás
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az államháztartási törvény alapján a jegyző által elkészített
zárszámadási rendeletet a polgármester a költségvetési évet követő év 4. hónap utolsó
napjáig kell, hogy a Képviselő-testület elé terjessze. Ennek az előterjesztés megfelel. A
Képviselő-testület az elkészített zárszámadásról egy rendeletet kell, hogy alkosson. Az
önkormányzati bevételek és kiadások vannak számba véve. Teljesen a részletekbe nem
mennék bele, hiszen óriási anyagról van szó. Vannak működési bevételek (bérleti díjakból,
étkezési térítési díjakból). Vannak átvett pénzeszközök, ilyen pl. az OEP-től átvett
pénzeszköz. Lényeges bevételi forrása az önkormányzatnak a helyi adóbevételek. Itt egy
igen örvendetes tényről lehet beszámolni. Az eredetileg tervezett 307 millió forinttal szemben
358.341 eFt bevétel realizálódott. Jelentős volt a helyi iparűzési adóból származó többlet
bevétel, ami 47.225 eFt volt. 2012-ben vezettük be testületi ajánlás alapján az adóban
hátralékosok nevének nyilvánosságra hozatala megtörténjen. Ez rendszeresen frissítésre
kerül. A krónikusan tartozóknak az adóssága végrehajtónak lesznek átadva, adott esetben a
NAV-hoz történik meg a bejelentés. A folyamatosan végrehajtónak átadott kintlévőségek
eredménye a realizálódott többletbevétel. Erről pontos kimutatás is készült. Az átengedett
adóbevételek, ilyen a gépjármű adó, aminek csak a 40 %-a marad az önkormányzatnál. Van
még a talajterhelési díj bevétel, ez tavalyi évben 654 eFt összegben teljesült. A fejlesztési
célú bevételeknél a lakásvásárlási támogatások OTP által átutalt összegek kerülnek
nyilvántartásra. Ennyit röviden a bevételekről.
A kiadások tervezése a 2013. évi tapasztalatok alapján történt, figyelembe véve a szerkezeti
változásokat. A 2014. évi költségvetés elfogadása feszített szinten történt. Pótelőirányzatok
csak testületi döntésre, átvett pénzeszközök és többlet állami támogatás terhére kerültek
biztosításra. Kiemelendő, és örvendetes az is, hogy a közmunka programokra tényleges

6

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2015. (IV.17.) sz. jegyzőkönyve

kifizetés több mint 44 millió forint volt. Összességében a település üzemeltetési feladatokra
521.386 eFt-ot költött a város. Amit szintén ki kell az anyagból emelni, 2014. évben a kiemelt
előirányzatok tekintetében egyetlen esetben sem történt előirányzat túllépés. A
pénzmaradványunk 2014. december 31-én bankszámlánkon 201.744 eFt volt, az összevont,
intézményi maradványokkal növelt összege pedig 203.093 eFt. Kiemelendő, hogy nettó
vagyona az önkormányzatnak a 2014. évben több mint 75.124 eFt-tal növekedett. A
növekedés oka a felújítások, beruházások miatti vagyonnövekedés. Fontos, hogy a
fordulónapon lejárt esedékességű szállítói tartozása az önkormányzatnak nem volt. 2014.
február hónapban egy igen átgondolt költségvetést fogadott el a város. A bérek szinte
milliméterre kiszámolva kerültek tervezésre, a dologi kiadások tekintetében minden
közreműködő igen kemény, odafigyelő gazdálkodásra lett szorítva. Összességében az
átgondolt költségvetés biztosította az intézmények, a város gazdálkodását.
Feladatelmaradás forrás hiányában nem volt. A belső ellenőr az ellenőrzési tervnek
megfelelően valamennyi ellenőrzést elvégezte.
Ez a zárszámadás lezár egy négy éves ciklust. 2010. év végén úgy kezdtük, hogy működési
hiány amit örököltünk 65 millió forint volt, fejlesztési hiány 95 millió forint volt, és a kasszában
pedig 43 millió forint tartozás volt. Most pedig a zárszámadás alapján az új testületnek 203
millió forintos tartalékkal tudtuk átadni a stafétabotot, és indítani ezt az új ciklust úgy, hogy az
elmúlt években nagyon sok fejlesztés valósult meg a városban. Rengeteg út, járda, lépcső,
parkoló kiépítése, javítása történt meg. Temetőben ravatalozó, urnafal, lépcső építés.
Parkok, iskola, illetve művelődési központ felújítása, étkezde, buszpályaudvar stb. Nagyon
sok minden történt az elmúlt négy évben, ennek ellenére ilyen eredménnyel sikerült zárni a
ciklust.
Az előterjesztéshez kapcsolódik egy rendelet-tervezet, amelynek az elfogadása szükséges
az Áht. törvény szerint. A bevételi főösszeg 1.036.822 eFt, a kiadási főösszeg pedig 828.477
eFt. A számlamaradvány pedig 203.093 eFt.
Bizottsági ülésen elhangzott a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezetője részéről, hogy egy
teljesen új könyvelési rendszer lépett életbe. A Magyar Államkincstár felé benyújtandó
jelentés sokkal összevontabb, mint a korábbi években volt. A képviselők egy sokkal
részletesebb, érthetőbb anyagot kaptak kézhez. A bizottsági ülésen a szükséges
átvezetések, illetve csak pontosítások megtörténtek, érdemi módosítás nem történt.
Hozzászóló elmondta, hogy a %-os kimutatásban megnézve tapasztalható, hogy mindenütt
megmaradtak pénzek, az intézményeknél is. Ebből két következtetést lehet levonni. Az
egyik, hogy bizonyos értelemben túltervezés történt, a másik pedig, hogy takarékos
gazdálkodás folyt.
A tervezés mindig a korábbi, előző év tényadataira épül, menetközben az
átcsoportosításokat el lehet végezni. Az intézmények vonatkozásában már több éve azt
tapasztaljuk, hogy törekvés volt a takarékos gazdálkodásra, aminek látható eredményei
vannak.
A bizottság a rendelet-tervezetet egyhangú 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület számára.
Az ülésre megérkezett dr. Katona Ernő képviselő. (6 szavazó)
Kotroczó Balázs képviselő: Amikor az anyagot megkaptam, kicsit megijedtem, hogy fogom
ezt megérteni. Kiderült, hogy egy igen jól áttekinthető anyagot kaptam, ami jó gazdálkodást
tükröz. Ami fontos, hogy az intézményekben sem volt előirányzat túllépés. Ezt véleményem
szerint az országban nem sok helyen tudják elmondani. Az is nagyon fontos, hogy hitelünk
2014. december 31. napon nem volt. Ez is nagyon ritka az önkormányzatok között.
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Mezőfi Zoltán alpolgármester: Az önkormányzatnak jelenleg több a bevétele, mint a
kiadása. Büszkeség egy ilyen klubba bekerülni. Itt nem arról kell beszélnünk, hogy mit kell
megszüntetni, mert a rezsit, fenntartást nem tudjuk rendezni, hanem további fejlesztéseket
stb. tervezhetünk. Széles körű, és egyre bővülő szociális támogatásokat tudunk juttatni a
társadalmi csoportok számára az idén is. Köszönet a Képviselő-testületnek, és minden
intézményvezetőnek. Köszönöm.
Jávorka János képviselő: 2010-ben az egyik fő célkitűzése az volt év végén a testületnek,
hogy olyan gazdálkodást kell folytatni, hogy ne lehessenek az előző évekhez hasonló
anomáliák. Ezt nagyon jól tükrözi a 2014. évi zárszámadás, ami itt előttünk fekszik. A
lakosság érdekében nagyon sok feladatot el tudtunk végezni, a köz érdekét szem előtt
tartva. Köszönöm a hivatal pénzügyi csoportjának munkáját, és valamennyi dolgozóét, aki
ebben a feladatban részt vett. Az intézmény vezetők, és intézményi dolgozók munkáját is
köszönöm. Megértették a korábbi években is a költségvetési koncepciónkban meghatározott
takarékos gazdálkodás elvét, ez eredményezte, hogy ilyen adatokkal tudtuk zárni a 2014-es
évet. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: A számok nagyon szépen tükrözik a gazdálkodást. Én is
visszatekintenék, 2006-ban az akkori testület is örökölt egy bizonyos tartozást. Igaza van az
elnök úrnak, 2010-ben ugyanúgy adtuk át mínusszal a költségvetést, ahogy átvettük. Abban
a négy évben megvalósult a Járóbeteg szakellátó, és több minden is, pl. játszóterek, stb. Túl
nagy pocsékolás azért nem volt. Azért abban az időben az iskolának 180 milliós
költségvetése volt. Az óvodára akkor 40 millió felett kellett költeni, most csak 2-3 millió
forintot. Nem tudom miért kell mindig kiemelni, hogy 2006-os év annyira mínuszos volt. Én
büszke vagyok arra a 4 évre is. Viszont büszke vagyok az előző 4 évre is, az is valós, hogy
megmaradt 203 millió forint a tartalékba. Jelenleg is jól áll a kassza, most jönnek be az adók.
Ezt megköszönöm a képviselőknek is, de különösen megköszönöm azoknak a
vállalkozóknak, akik ezt az összeget befizetik Rétságon. A vállalkozók köre bővül, ennek
érdekében mindent meg is teszünk. Ezeket az összegeket minél jobban használjuk ki
önerőre, és együtt, közösen összefogva fejlesszük a várost. Tudni kell, hogy a város nagyon
szerencsés helyzetben van, ezt a vállalkozásoknak köszönhetjük, mert idehozzák a pénzt,
és ilyen összeggel rendelkezhetünk. Az önkormányzat dolgozóinak is köszönöm a munkát,
mert látom, hogy nincs pocsékolás. Arra kérek mindenkit, hogy a pénzt költsük hasznosan, a
város érdekeit szem előtt tartva.
Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem szavazzon, aki a rendelet-tervezetet elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen, 1 nem szavazattal megalkotta az 5/2015.
(IV.20.) rendeletét a 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (IV.20.) rendelete
A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását
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1.036.822 eFt bevételi főösszeggel
828.477 eFt kiadási főösszeggel
203.093 eFt számlamaradvánnyal és 207.648 eFt módosított pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
(2) A passzív időbeni elhatárolások összege 11.434 eFt.
2.§ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételek teljesítésének
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
b) szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
c) központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
3.§ A 2014. évi költségvetési kiadások teljesítésének
a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,
b) szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. számú melléklet,
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet
részletezésének megfelelően jóváhagyja.
d) az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza
4.§ (1) A költségvetési kiadások 828.477 eFt-os főösszegéből :
1000 Ft-ban
Működési célú kiadás:
a) Személyi jellegű juttatás
b) Munkaadót terhelő járulék
c) Dologi és egyéb kiadás
d) Szociálpolitikai juttatás
e) Működési célú pénzeszköz átadások
előzőből intézményfinanszírozás
Működési jellegű kiadás összesen
Fejlesztési célú kiadás
a) Intézmények felhalmozási kiadása
b) Pénzügyi befektetés
c) Fejlesztési kiadás
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Fejlesztési célú kiadás összesen
e) Fejlesztési célú hitel törlesztés
f) Működési célú hiteltörlesztés
KiKKaKiaKiadás összese
Kiadások mindösszesen

179.421
42.899
145.222
39.286
180.299
166.806
587.127
961
0
240.336
53
241.350
0
0
828.477

(2) Az önkormányzat és az intézmények 2014. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú
melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti
vagyonának 2.838.815 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a
vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat intézményekkel összevont 2014. évi
a) egyszerűsített mérlegét a 8. számú,
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egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 7. számú,
egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9. számú melléklet szerint
jóváhagyja.

7.§ A Képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettség-vállalással
terhelt 697 eFt-tal együtt, 207.648 eFt-tal a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2014. évi
a) egyszerűsített összevont mérlegét a 8. számú,
b) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 12. számú
számú melléklet tartalmazza.
9.§ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető
önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított
költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.
10. § (1) Az önkormányzati feladatok 2014. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
(1.000 Ft-ban)
Bevételi főösszege
előzőből
- működési bevétel
- egyéb bevétel
- Átvett pénzeszközök
- Helyi adó
-Átengedett adó
-Központi támogatás
-Fejlesztési célú bevétel
-Fejlesztésre átvett
Pénzmaradvány ig.vét.

851 936 Kiadási főösszege

652938

24 970
0
74 160
358 341
9 205
145 631

74435
14854
103675
39286
180299
166806

- személyi jellegű kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- szociális ellátás
- Pénzeszköz átadás
előzőből
intézmény
finanszírozás
590 - felhalmozási kiadás
1 868 -fejlesztésre átadott
237 171 pénzeszk.

240336
53

(2) Az önkormányzati feladatok
a) mérlegét az I/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú,
d) létszámát a I/4. számú,
e) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
f) beruházási kiadásait a I/6. számú,
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/7. számú
h) egyszerűsített mérlegét a I/8. számú
i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/9. számú,
j) nettó vagyonát a I/10. számú
k) vagyonleltárát a I/11. számú
l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/12. számú,
m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú melléklet tartalmazza.
11.§ (1) Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése (1.000 Ftban)
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Bevételi főösszege
előzőből
- működési bevétel

84.205

- költségvetési támogatás
- Önkormányzati támogatás
- pénzmaradvány

1.678
77.216
414

4.897
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Kiadási főösszege

83.299

- személyi jellegű
kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

50.417
13.540
18.558
784

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal feladatainak
a) mérlegét a II/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a II/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú,
d) létszámát a II/4. számú,
e) beruházási kiadásait a II/5. számú,
f) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását II/6. számú
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú
h) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú
i) egyszerűsített pénzmaradványát a II/9. számú,
j) nettó vagyonát a II/10. számú
k) vagyonleltárát a II/11. számú
l) a közvetett támogatásokat a II/12. számú
számú melléklet szerint jóváhagyja.
12. § (1) Napközi-otthonos óvoda 2014. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése (1.000
Ft-ban)
Bevételi főösszege
56.211 Kiadási főösszege
54.022
előzőből
- működési bevétel
- személyi jellegű
38.194
kiadás
- pénzmaradvány
2.144 - járulék
10.189
- Önkormányzati támogatás
54.067 - dologi kiadás
5.639
(2) A Képviselő-testület a Napközi-otthonos Óvoda feladatainak
a)
mérlegét a III/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a III/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú,
d) létszámát a III/4. számú,
e) beruházási kiadásait a III/5. számú,
f) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását III/6. számú
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú
h) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú
i) egyszerűsített pénzmaradványát a III/9. számú,
j) nettő vagyonát a III/10. számú
k) vagyonleltárát a III/11. számú
l) a közvetett támogatásokat a III/12. számú
számú melléklet szerint jóváhagyja.

13.§ (1) Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi bevételeinek és kiadásainak
teljesítése (1.000 Ft-ban)
Bevételi főösszege
44.470 Kiadási főösszege
38.218
előzőből
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- működési bevétel
- átvett pénzeszköz
- Önkormányzati támogatás
- pénzmaradvány

2.403
401
35.523
6.143

8/2015. (IV.17.) sz. jegyzőkönyve
- személyi jellegű
kiadás
- járulék
- dologi kiadás
-felhalmozási kiadás

16.375
4.316
17.350
177

(2) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak
a) mérlegét a IV/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a IV/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a IV/3. számú,
d) létszámát a IV/4. számú,
e) beruházási kiadásait a IV/5. számú,
f) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását IV/6. számú
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú
h) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú
i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/9. számú,
j) nettő vagyonát a IV/10. számú
k) vagyonleltárát a IV/11. számú
l) a közvetett támogatásokat a IV/12.
számú melléklet szerint jóváhagyja.
14. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. április 20. napján

Dr. Varga Tibor
jegyző

4./ A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi
segítségnyújtás
térítési
díjáról
szóló
5/2014.
(III.26.)
önkormányzat rendelet módosítása
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző ált. h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozási egészségügyi
előírásokról szóló rendelet egyes rendelkezései 2015. szeptember 1. naptól lépnek hatályba.
Ettől az időponttól kezdődően figyelembe kell venni különböző korcsoportok részére
kialakított tápanyagnormákat. Ez kihat a nyersanyagnormákra. A hivatkozott rendelet egyik
melléklete tartalmazza korcsoportonként a nyersanyagnormákat. Különböző korcsoportokat
határoz meg a rendelet. Az óvodásoknál olyan kicsi az eltérés, hogy ott korcsoportos norma
megbontás nem látszik indokoltnak. Az iskolánál két korcsoportot állít fel a rendelet. A 7-10
éves gyermekek, illetve a 11-14 év közötti gyermekek korcsoportját. A nyersanyagnormák a
korcsoportok között hasonlóak. Itt is vannak bizonyos átfedések. Már most nagyjából lehet
tudni, hogy 2015. szeptember 1-ig változások várhatók. Ennek megfelelően akár várni is
lehetne ennek a rendeletnek a módosításával, viszont a folyamatban lévő közbeszerzés
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2015. (IV.17.) sz. jegyzőkönyve

miatt szükséges, hogy a rendelet minimális módosítása megtörténjen. Ez a két iskolai
korcsoport megbontás került tulajdonképpen be a rendeletbe. Nem nagy az eltérés, ugyanis
a nyersanyag normák tekintetében 10 Ft-tal lett az egyik emelve, és 10 Ft-tal lett a másik
csökkentve. Egy apró korrekció történik a rendeletben.
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy mennyire szerencsés az életkor szerinti megbontás, ez
egy más kérdés, viszont meg kell tenni. A kiadott rendelet módosítást a bizottság 7
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: A házi segítségnyújtás, az idős, beteg rászorulók
megsegítéséről szól. Az önkormányzat ezt korábban társulásban látta el. Ez objektív okok
miatt változott. Az önkormányzat az elmúlt évben ezt saját hatáskörben látta el. A házi
segítségnyújtás 2014. évi kiadása 4.307 eFt volt. Ehhez kaptunk 1.595 eFt állami
támogatást. Térítési díj bevétel 476 eFt. Az önkormányzat támogatása 2.236 eFt, az egy főre
jutó támogatás 203.272 Ft. Az önkormányzat saját hatáskörében ezt a feladatot ellátta, és
több, mint 50 %-kal támogatta, és a jövőben is biztosítani fogja ezt az ellátást. A két
szakdolgozó, aki végzi ezt a feladatot, tisztességgel végzi a dolgát, amit ezúton is köszönök
szépen. Köszönöm.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a rendelet-tervezettel egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal megalkotta A gyermek és
szociális étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás
térítési díjáról szóló 7/2015. (…..) önkormányzati
rendeletét

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015.(IV.22.) önkormányzati rendelete
A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló
5/2014. (III.26) számú rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban:
Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások
térítési díjáról szóló 5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési
nyersanyag költséggel egyezően áfa nélkül
a) óvoda 275 Ft
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 325 Ft
c) iskola napközi II. korcsoport (11-14. év) 345 Ft
d) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 220 Ft
e) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 240 Ft
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(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása:
a) Óvoda
tízórai 65 Ft
ebéd 155 Ft
uzsonna 55 Ft
Összesen: 275 Ft
b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)
tízórai 55 Ft
ebéd 220 Ft
uzsonna 50 Ft
Összesen: 325 Ft
c)

Iskola II. korcsoport (11-14. év)
tízórai 55 Ft
ebéd 240 Ft
uzsonna 50 Ft
Összesen: 345 Ft”
2.§.

E rendelet 2015. szeptember 1. napon lép hatályba.
Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április 22.
dr. Varga Tibor
jegyző

5./ A talajterhelési díjjal kapcsolatos akcióról
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A múltkori ülésen szóba került, hogy a környezetvédelem
érdekében tegyen az önkormányzat is valamit, próbáljuk ösztönözni a lakosságot arra, hogy
ahol az ingatlan még nincsen rákötve a kiépített csatornarendszerre, ott lehetőleg a lakosok
kössenek rá. A csatornára való bekötések előmozdítása érdekében a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy ezzel a rendelet-tervezettel ezt elősegítené a még be nem kötött, és jelenleg
talajterhelési díjra kötelezett ingatlanok rákötését a hálózatra. Ilyen ingatlan a városban kb.
72 db van. A Képviselő-testület alapvető célja, hogy a talaj környezetvédelmi terhelését
csökkentse, szippantás, szennyvíz elszállítás során óhatatlanul keletkező problémákat
elkerülje. Mindezek érdekében a Képviselő-testület inkább lemond bizonyos bevételekről,
amelyeket így a környezetvédelemre tudunk fordítani. A fenti okokból egy rákötési akciót
hirdet a Képviselő-testület. Múltkori felvetés kapcsán jegyző úr elkészítette a rendelettervezetet.
A bizottsági ülésen egyrészt megköszöntük jegyző úr gyors intézkedését ez ügyben. Kérdés
volt, hogy a 72 ingatlanból hányan nem fizették be a közműfejlesztési hozzájárulást. Kérdés
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volt továbbá, hogy milyen a talajterhelési díj fizetése iránti hajlandóság a lakosság körében.
A válaszokból kiderült, hogy ezeket az adatokat a közeljövőben pontosítani szükséges.
Elhangzott a vitában, hogy a rendelet-tervezet csak azt tartalmazza, hogy aki év végéig ráköt
a csatornahálózatra, annak a 2014. illetve 2015. évi talajterhelési díját elengedi az
önkormányzat. Illetve ha már a 2014. évit befizette, azoknak azt visszafizeti. Bizottsági
ülésen elhangzott egy javaslat, hogy tegyünk még egy olyan engedményt is, hogy a jelenlegi
csatornára történő rákötés 120 eFt-os díját felezzük meg. Tehát aki december 31-ig ráköt a
csatornára, annak a hozzájárulás összege 60.000 Ft. Ez magánszemélyekre vonatkozik.
Ezzel is elő szeretnénk segíteni, hogy a meglévő csatornahálózatra minél többen kössenek
rá. Javasoltuk, hogy az érintett ingatlantulajdonosok kapjanak külön felhívást az akcióról,
mert nem biztos, hogy mindenki nézi a TV-t, vagy olvassa a Hangadót. Kérés a lakosság
felé, hogy aki megteheti, és akar élni a lehetőséggel, tegye meg. A bizottság a rendelettervezetet és a határozati javaslatot is 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Elnök úr nagyon jól összefoglalta az akció lényegét. Ez egy
régen nem látott hiánypótló lehetőség. Ez a 120 eFt nagyon sok embernek igen magas
összeg, és aki 10 éve a messze legolcsóbb hozzájárulási díjat nem tudta megfizetni, az most
sem tudja a 120 eFt-ot. Ez egy olyan pillanat, olyan lehetőség, amit minél többen fognak élni.
Egyébként a 72 ingatlanból van üres is, pontosan ezt nem tudjuk. Köszönöm a jegyző úrnak,
hogy rövid idő alatt elkészítette ezt a rendelet-tervezetet. Köszönöm szépen.
Kotroczó Balázs képviselő: Az országban nem sok olyan település van, aki végre tudna
hajtani úgymond egy ilyen moratóriumot. Remélem, hogy ez a 72-es szám ebből a mutatóból
lecsökken, vagy el is tűnik. Elfogadásra javasolom a rendelet-tervezetet. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm jegyzőmnek a gyors munkát, és a bizottság
bölcs döntését is. Örömmel mondhatom, ma már a Jászteleki utcából volt egy család nálam,
akik szeretnének a csatornára kötni.
Aki a rendelet-tervezettel egyetért, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal megalkotta 6/2015. (IV.20.)
önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya Rétság város közigazgatási területén azokra a természetes személyekre, jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki (továbbiakban:
kibocsátó), akik a műszakilag rendelkezésükre álló közcsatornára nem kötnek rá és a helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést
alkalmaznak.
2.§
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(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31.
napjáig Rétság város jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: jegyző) tesz
bevallást.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó állapítja meg és önadózás keretében az adóbevallás
benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb március 31-éig köteles megfizetni Rétság Város
Önkormányzat 11741031-15451615-03920000 Talajterhelési díj beszedési számla javára.
(3) Annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak, akinek az ingatlanán a vízfogyasztás
nem mérhető, a talajterhelési díjfizetési alapot a rendelet 1. számú mellékletében foglalt átalánnyal
kell megállapítani.
3.§
(1) A szennyvíz-csatorna hálózatot üzemeltető DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. mint
szolgáltató kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében
(a) a közcsatornára való rácsatlakozók köréről a rákötést követő hónap 5. napjáig,
(b) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról – korrigálva a külön jogszabály szerint figyelembe vett
locsolási célú kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása miatt
elszivárgott vízmennyiséggel – a tárgyévet követő év február 15. napjáig köteles a jegyzőnek adatot
szolgáltatni.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az önkormányzati adóhatóság
a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
4.§
Az 1.§ hatálya alá tartozó talajterhelési díj fizetésére kötelezettek, amennyiben a
szennyvízcsatornára 2015 december 31. napjáig rákötnek és ezt a DMRV igazolása alapján
bejelentik az önkormányzat adóhatóságához mentesülnek a 2014. évi és a 2015. évi időarányos
talajterhelési díj megfizetése alól, illetve, amennyiben a 2014. évi talajterhelési díjat már
megfizették, azt az önkormányzat visszatéríti.
5.§
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendeletet hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
szóló 12/2014. (VII.22.) önkormányzati rendelet, valamint 2015. december 31.-el ezen rendelet 4.§-a.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. április 20. napján
Dr. Varga Tibor
jegyző

1. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a talajterhelési díjról szóló
6/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelethez
Átalány meghatározása annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak, akinek az
ingatlanán a vízfogyasztás nem mérhető:
Beépített ingatlan:
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1.

udvari csappal

40 l/fő/nap

2.

épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal,
vízöblítéses WC nélkül

60 l/fő/nap

3.

épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC
nélkül

65 l/fő/nap

4.

épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses
WC-vel

95 l/fő/nap

5.

épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses
WC –vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával

120 l/fő/nap

6.

épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal, vízöblítéses WC –vel
és hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes
vízmelegítővel

150 l/fő/nap

7.

épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal, vízöblítéses WC –vel
és központi melegvíz-ellátással, illetőleg nem korlátozott
fűtésű egyedi vízmelegítővel

180 l/fő/nap

8.

közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m –es
körzetben lakók száma szerint

30 l/fő/nap

Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
53/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a talajterhelési díjjal kapcsolatos akcióról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a környezet terhelés csökkentése
érdekében az alábbiak szerint dönt:
A Képviselő-testület 2015. április 20-tól 2015. december
31. napig, a magánszemélyek részére a 48/2003.
(V.22.) KT. határozatban megállapított 120.000
Ft/ingatlan érdekeltségi hozzájárulás összegét 60.000
Ft/ingatlan összegben állapítja meg. A kedvezményre
való jogosultság további feltétele, a bevallási
kötelezettség megléte, melyet az adóhatóság 5 évre
visszamenőleg köteles ellenőrizni.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Varga Tibor jegyzőt,
hogy az érintetteket az akcióról írásban tájékoztassa.
Határidő: akció időtartamára, összegére szöveg szerint,
érintettek tájékoztatására 2015. április 30.
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Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

Szünet
(17,00-17,15)
6./ Ad-hoc bizottság létrehozása és működési szabályzatának
elfogadása
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Már van egy ad-hoc bizottságunk is, a költségvetési rendelet
is tartalmazza, az úgynevezett vis-major bizottság. Ez a bizottság a működést veszélyeztető
helyzetekben előirányzat túllépésről, szerződések jóváhagyásáról dönt, illetve szerződések
jóváhagyásában. Lenne egy második bizottság, amelynek Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága lenne az elnevezése. Megalakításának a lényege az lenne, hogy a 2015. évi
költségvetési rendeletünk tartalmaz 3 millió forintot, mindenféle egyéb szabadidős
szolgáltatás tevékenységre. A rendelkezésre álló összegre az év közben a civil
szervezetektől, civil szerveződésektől, közösségektől, egyesületektől, és intézményektől
beérkező, utazási költségekkel és belépő díjakkal kapcsolatos kérelmeket a létrehozandó
TKB bírálná el, és döntene a támogatások odaítéléséről, a Képviselő-testület által
jóváhagyott működési szabályzatában rögzített szempontok alapján. Így nem kellene ezek
miatt a kérelmek miatt mindig rendkívüli testületi ülést tartani. A másik feladata az lenne a
bizottságnak, hogy a város által rendezett ünnepségek, illetve megemlékezések
forgatókönyvét a művelődési központ igazgatójával együtt fogadnák el. Ebben a
bizottságban az alpolgármester, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese,
a Szociális Bizottság elnökhelyettese venne részt. Természetesen külső segítőket is igénybe
vehet a bizottság. Munkájukat a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezetője segítené, a
Polgármesteri Hivatal részéről. Természetesen a meghozott döntésekről a következő
Képviselő-testületi üléseken a bizottság köteles tájékoztatni a testületet. Kapcsolódik az
anyaghoz egy Működési Szabályzat, amelyet szintén a Képviselő-testület fogad el. A
szabályzat magába foglalja, hogy a helyi civil szervezetek, civil szerveződések, közösségek,
egyesületek által szervezett szabadidős, sport és kulturális programok, valamint a helyi
általános iskola és óvoda által a gyermekek részére szervezett szabadidős, oktatási sport és
kulturális programok utazási költségeinek és belépő díjainak fedezésére szolgál a
rendelkezésre álló 3 millió forintos összeg. Támogatási feltételek is rögzítésre kerültek a
szabályzatban. A szabályzat melléklete egy támogatási kérelem nyomtatvány. Ennek
kapcsán a költségvetési rendeletünkbe egy 24/A §. kerülne be.
A bizottsági ülésen túl sok hozzászólás nem hangzott el. Egyik hozzászóló elmondta, örül
ennek a bizottság létrehozásának, javasolja azt. Szerinte a megyében, illetve országos
szinten is kevés helyen működik ehhez hasonló bizottság. Hatékony, jó dolognak tartja. A cél
elsősorban az, hogy ne csak a bejegyzett civil szervezetek részesülhessenek támogatásban,
tehát szélesedjen egyrészt a támogatottak köre, illetve emelkedhet a támogatások összege
is. Segíteni szeretnénk, hisz általában a programok legnagyobb költsége az utazás, illetve a
belépő jegyek költsége. Jó lenne, ha minél szélesebb körben lenne propagálva, minél többen
tudjanak erről a lehetőségről. A bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a
bizottság létrehozását, költségvetési rendeletünk módosítását, illetve a Működési Szabályzat
elfogadását. Köszönöm szépen.
Kotroczó Balázs képviselő: Véleményem az, hogy a megyében sehol, országosan is
nagyon kevés helyen működik ilyen bizottság. Ez egy plusz támogatás lesz a civil
szerveződéseknek. Egy színházi látogatásra is adható támogatás. Ez is mutatja, hogy
Rétság város gazdasági helyzete jó. Jól értelmezem, hogy ez utófinanszírozott?
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Hegedűs Ferenc polgármester: Utófinanszírozásról nem volt szó, felvesznek egy bizonyos
összeget, és utána számla alapján elszámolnak vele. Örülök, hogy elindult a civil szervezet
ilyenfajta támogatása, nekem és Varga Dávid képviselőnek is elképzelésünk, fő
célkitűzésünk ez volt. Egyet viszont hiányolok, hogy Varga Dávid képviselő miért nincsen
benne ebben a bizottságban? Annyi pozíciója van mindenkinek, ezt a gyereket meg
mindenhonnan félrerakjuk. Ezzel az eggyel nem értek egyet, ezt gondoljátok át. Az egy
csodálatos dolog, hogy Pénzügyi Bizottság a 3 millió forintot hozzátette, az lenne a jó, ha
nem utófinanszírozású lenne. Minél többen éljenek a lehetőséggel. De gondolkodjatok el
azon, hogy Varga Dávid képviselő társamat vegyétek be a bizottságba. Lehet, hogy Katona
dr. is szeretne ebben részt venni, hogy minél szélesebb körű legyen. Ahova menni kell az
önkormányzat dolgaiban Dávid mindenhova jön, dolgozik velem. Ez közös programunk volt,
hogy igenis emeljük meg a civil szervezetek támogatását.
Fodor Rita jegyző ált.h.: Rétság Város Önkormányzat nevére kell kérni a számlát, és az
önkormányzat fogja azt kifizetni, nem a szervezet. Nekünk elsődlegesen az átutalást kell
preferálnunk.
Hegedűs Ferenc polgármester:
módosításával egyetért.

Kérem szavazzon, aki a költségvetési rendelet

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal megalkotta
rendeletét a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.
(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság
Működési Szabályzatával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
54/2015. (IV.17.) KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az Ad hoc bizottság létrehozása és
működési szabályzatának elfogadása című
előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért a Társadalmi
Kapcsolatok Bizottsága (TKB) elnevezésű ad hoc
bizottság létrehozásával. A határozat mellékletét
képező TKB működési szabályzatát jóváhagyja.
A „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás”
COFOG-on lévő 3.000 eFt tartalék dologi
kiadásokra (egyéb szolgáltatás rovat) történő
feloldását a 2015. évi költségvetésen át kell
vezetni.
Határidő:
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a.) a működési szabályzat hatályba léptetésére 2015.
április 20.
b.) végrehajtás folyamatos.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
7./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző ált.h.
Hegedűs Ferenc polgármester: A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta, felkérem elnök
urat, ismertesse a bizottság álláspontját.
Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság kedden, 14-én tartotta
ülését, határozatképesen. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. Törvény értelmében minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni. A
gyermekvédelmi feladatokat továbbra is a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat társuláson keresztül látjuk el. Illetékes családgondozónk Uskert Krisztina. Nagyon
részletes beszámolót készített, mindazokat a feladatokat tartalmazza, amit a családgondozó
végez. A beszámoló melléklete egy statisztika. A bizottság egyhangú igen szavazattal
javasolja a beszámoló elfogadását a Képviselő-testületnek.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a bizottság véleményével egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű
igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
54/A/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolót
megismerte és elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Képviselőtestület jelen jóváhagyó határozatával együtt az 1997.
évi XXXI. Törvény 96.§. (6) bekezdése szerint
továbbítsa a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi
és Igazságügyi Főosztálya részére.
Határidő: 2015. május 30.
Felelős : jegyző

8./ Sport és civil szervezetek 2015. évi támogatási pályázatának
elbírálása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2015. február 27-i ülésen került kiírásra a sportegyesületek,
civil szervezetek és nyugdíjas klubok tárgyévi támogatási pályázata. A felhívásra 2 nyugdíjas
klub, a Hunyadi János Nyugállományúak klubja, valamint a Városi Nyugdíjas Klub
jelentkezett. Civil szervezetek részéről Rétság Fiatalok Rétságért Egyesület, és Kereplő
Néptánc Egyesület. Sport Egyesületek részéről 5 sportegyesület jelentkezett, az RRT.
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Szabadidő és Motorsport Egyesület, a Rétság VSE, Rétság Árpád Egylet, Extrém Légisport
Egyesület, Rétsági Judo Klub.
A néhány hiányosan benyújtott pályázat miatt a Képviselő-testület megpróbált jóindulattal
közelíteni a kérdéshez, és élt azzal a jogával, hogy a március 27-i ülésen a pályázatok
benyújtásának határidejét kitolta, meghosszabbította 2015. április 3-ig. Végül 5 szervezet élt
ezzel a lehetőséggel. A Rétsági Árpád Egylet, az RTT. Szabadidő és Motorsport Egyesület,
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület, Rétsági Judo Klub, és a Hunyadi János
Nyugállományúak Klubja. Az ő esetükben hiányoztak bírósági bejegyzések, amelyek a
pályázatnak az egyik kardinális feltétele, hiányzott 2014. évi beszámoló a Hunyadi János
Nyugdíjas Klub esetében. Volt olyan eset is, ahol a támogatás felhasználásának célja nem
volt megjelölve, pl. a Rétsági Judo Klubnál. Bizottsági ülésen felvetődött, hogy a kiírás
kétféleképpen is lehet értelmezni, ezt a jövőben egyértelműsíteni kell, hogy a pályázatot
papír alapon is és elektronikus formában is be lehetett adni. Egyébként az eredeti
előterjesztésben március 9-e volt a beadási határidő, már akkor úgy döntött a testület, hogy
több időt kell hagyni a pályázatok benyújtásához, így március 19-ét jelöltük meg. Felvetődött
a korábbi ülésen, hogy a megállapodás, amit az önkormányzat köt az egyesületekkel
tartalmaz egy úgynevezett kommunikációs kötelezettséget is, amelynek a szervezetek nagy
része nem tesz eleget. Az lenne a kérés, hogy a város kommunikációs rendszerébe
kapcsolódjanak be, akár a Hangadóba cikkek formájában, akár a városi TV-ben
szerepeljenek. Emlékeztetnék arra, hogy kötelesek voltunk meghozni egy átadott
pénzeszközök szabályozásáról szóló helyi rendeletet is, a pályázati felhívásnál e rendelet
előírásait is kellett alkalmaznunk. Az adatlapok is rendelkezések alapján készültek el.
Valamennyi pályázó egységes tartalmú adatlapot nyújthatott be.
Sajnos eltérő sikerrel kerültek benyújtásra az úgynevezett „hiánypótlások”.
A nyugdíjas klubok támogatására a költségvetési rendelet 600.000 Ft-ot irányoz elő. Mindkét
pályázat megfelelt a feltételeknek. A Hunyadi János Nyugállományúak Klubja a kiegészítését
megküldte. Mindkét nyugdíjas klub igen jó munkáról számol be a tavalyi év vonatkozásában.
A Városi Nyugdíjas Klubnál megakadt a szemem egy mondaton. A beszámoló jól felépített,
igen részletes, ezt is írják: Fontos megjegyezni, hogy a város vezetése és a művelődési
központ ellentételezés nélkül biztosított, és remélhetőleg a jövőben is fog biztosítani
rendezvényeink lebonyolításához szükséges helyiségeket. A megyében ugyanis több helyen
kell fizetni azokért a helyiségekért, ahol rendezvényeiket lebonyolítják. El szeretném
mondani, hogy valamennyi pályázó egyéb támogatásban is részesül a szorosan vett
pályázaton elnyert összegen felül.
A sportegyesületek esetében a pályázati feltételeknek a pályázatok megfelelnek. Az RRT
Szabadidő és Motorsport Egyesület csatolta a hivatalos bírósági bejegyzést. Még
számlaszámot kell megnyitniuk, a támogatást így fogjuk tudni átutalni.
A legkritikusabb a helyzet a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület esetében van. Ők egy igen
bonyolult helyzetet idéztek elő. Jelen pillanatban Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület van
bejegyezve, ez a bejegyzés 2008-ban történt. Bár kaptunk a pályázat mellé egy változás
bejegyzés iránti kérelmet, de a kérelem a bíróság részéről nem került átvételre. A további
probléma, hogy a Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület korábbi elnökségi tagjai (a csatolt
jegyzőkönyv szerint) 2012. december 1-i hatállyal kollektíven valamennyien lemondtak
tisztségükről, kiléptek az egyesületből. A tagsági viszonyuk megszűnt. Ugyanakkor jelent
pillanatban csak a Kilátó Egyesület van bejegyezve, ennek viszont nincs hivatalos
képviselője. A hivatalos képviselő a bírósági bejegyzés szerint Holp Judit, aki viszont 2012.
december 1-el kilépett az egyesületből. Ő jogszerűen nem képviselheti az egyesületet, mert
nem is tagja. A Rétsági Fiatalok Egyesületnek nincs bírósági bejegyzése, és ahogy
elhangzott a bizottsági ülésen is, erre nemigen tudunk magyarázatot adni, ugyanis elég
hosszú idő állt rendelkezésre végigvinni ezt a folyamatot. A bírósági bejegyzés kardinális
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feltétele a pályázatnak. Átnézve az ő általuk leadott rendezvény tervet az tűnik ki, hogy az
idei tervből már a három nagy rendezvényt kivették, „a tagok magánjellegű elfoglaltsága”
miatt, ahogy ők fogalmaztak. A gyereknap és a szüreti felvonulás szerepel a terveik között.
A Kereplő Néptánc Egyesület minden előírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a kért összegek nagysága minden évben meghaladta a
rendelkezésre álló keretet. Kérdésre jegyző úr válasza volt, hogy kell, hogy legyen
számlaszáma az egyesületnek, de csak bejegyzés után lehet azt kezdeményezni. A
bizottság sajnálattal vette tudomásul a Kilátó Egyesület esetét, hogy ezt a kérdést nem
tudták rendezni. Viszont a rendelet betartása, az előírások minket is köteleznek. Felvetődött
javaslatként, hogy a két rendezvényt, a gyermeknap és szüreti felvonulás megszervezését a
művelődési központ végezze el, az önkormányzat hathatós segítségével, a város ezt
tekintse saját rendezvényének. Szó került a kommunikációról, illetve az egyéb
támogatásokról, amit ezek a szervezetek kapnak. Az egyéb támogatásokat a költségvetési
rendeletünk is. A Hunyadi János Nyugállományúak Klubja pl. 548.500 Ft, Városi Nyugdíjas
Klub 641.000 Ft, Városi Sportegyesület nem pénzben, hanem pályahasználatban és a
faházat kapja mint szolgáltatást. A Judo Klub ingyenes teremhasználatot kapta tavaly, az
Árpád Sportegyesületnek 104.000 Ft-ot nem kellett befizetnie a rendezvényeikhez
terembérletre, az RRT a pálya ingyenes használatát kapta, a Kereplő Néptánc Egyesület
egyrészt 400.000 Ft helyiségbérletet kapott, és a néptánc oktatáshoz is hozzájárul az
önkormányzat, az oktató béréhez 1.176.000 Ft-tal. Fentiek plusz támogatásként jelennek
meg.
A bizottsági ülésen valamennyi érvet, ellenérvet figyelembe véve az alábbi javaslat
fogalmazódott meg, 7 egyöntetű igen szavazattal:
Városi Nyugdíjas Klub részére 300.000,-Ft, valamint Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja részére ugyancsak 300.000 Ft támogatást javasol a bizottság.
Rétsági Városi Sportegyesület részére 2.900.000 Ft támogatást javasol a bizottság (ez
megegyezik a tavalyi támogatási összeggel). Árpád Egylet részére 800.000 Ft (szintén
megegyező a tavalyi összeggel). A Judo Klub pénzben valamivel kevesebbet kap, mint
tavaly, 350.000 eFt-ot, viszont van egy olyan javaslat, hogy egész évben ingyenes
teremhasználatot biztosítsunk számukra. Úgy tudom, ez az edzővel egyeztetve is lett, aki
örül ennek a megoldásnak. Nagy adminisztrációs tehertől szabadultak meg. Az RRT
Motorsport Egyesület 150.000 Ft támogatást kapna a javaslat értelmében. Így
tulajdonképpen a 4.200.000 Ft-os keret ki is merül.
Volt még egy idetartozó pályázat, az Extrém Légisport Egyesület részéről. A bizottság
véleménye, hogy ők semmilyen városi rendezvényt nem tartanak, nem terveznek, és a
névsorban összesen 2, maximum 3 rétsági tag szerepel. Pályázatukban nem is
rendezvényre kértek támogatást, hanem javításokra. Ez viszont folyamatban is van, mert a
hangárnál van egy beázó rész, az önkormányzat besegít a javításban.
A Kereplő Néptánc Egyesület számára a bizottság javasol 320.000 Ft támogatást, az Árpád
Egylet minden nyáron megrendezi a fiatalok részére a Militari tábort, ehhez 80.000 Ft-ot
javasol a bizottság támogatásként adni. Így a 400.000 Ft-os keret szintén kimerült.
Itt szeretném megjegyezni még azt, hogy az imént elfogadásra került Ad-hoc bizottság által
utazási költségekre javasolt 3.000.000 Ft-os keretből a nem bejegyzett és bejegyzett
egyesületek is nyújthatnak be támogatási kérelmet támogatásra.
Kotroczó Balázs képviselő: Véleményem szerint ez egy részben kellemes téma, ami nekem
fájdalmas dolog, hogy a Rétsági Fiatalokért Egyesületnek nem tudtunk támogatást adni. Én
beszéltem velük, ők a hiányosságot fogják pótolni, és olyan ígérvényt tettek, ami nekik a
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tervükben szerepelt, azokban a rendezvényekben, azok szervezésében tevékenyen
kívánnak segítségünkre lenni, sőt a gyermeknapot vállalják is. Ami programok szerepelnek
még a terveikben én is biztos, hogy mint képviselő és mint magánember maximálisan fogok
segíteni. Úgy gondolom, az Ad-hoc bizottság 3 millió forintjából is lehet nekik juttatni.
A tavalyi évben a két nyugdíjas klub szerepelt a városi TV-ben, ahol beszámoltunk a végzett
tevékenységről. Mi (és most a másik nyugdíjas klub nevében is úgy gondolom nyilatkozatok)
bárhová megyünk megyei értekezletekre, mindenütt büszkén elmondjuk, hogy mi kapunk
támogatást. Másutt sajnos nem kapnak, akkor sem annyit mint mi. Tartalmasan fel tudjuk a
támogatást használni, ahogy a beszámolónk tartalmazza is. Köszönöm szépen.
Jávorka János képviselő: Lenne egy önálló képviselői indítványom, ami a gyermeknap és a
szüreti felvonulás rendezvényekkel kapcsolatos. A lényege az lenne, hogy a művelődési
központ vezetője az intézmény idei évi rendezvénytervét bővítse ki a fenti rendezvényekkel,
és azokat önálló hatáskörben szervezze meg. Ismertetem az ezzel kapcsolatos határozati
javaslatot. Kérem polgármester urat, indítványomat tegye fel szavazásra. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Lehet, hogy nem tartozik szorosan a napirendhez, de azt
kérném, hogy foglalkozzunk a kis tornaterem rendbe tételével, lassan bűn gyerekeknek
odaadni a termet. A város rendezvényeit fel kell vállalni, támogatom Jávorka képviselő úr
indítványát.
Szavazásra teszem fel a PVB elnöke által ismertetett támogatási összegeket, valamint
Jávorka János képviselő indítványát a gyermeknap és a szüreti felvonulás rendezvények
megszervezésével kapcsolatban. Kérem szavazzunk.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű
igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
55/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a sport és civil szervezetek 2014. évi
támogatási
pályázatainak
elbírálásáról
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a 600 eFt nyugdíjas klubok részére
biztosított előirányzat terhére a
Városi Nyugdíjas Klub szervezet részére, kirándulások
céljára 300.000 Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati
rendeletben meghatározott tartalommal megállapodást
kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű
igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
56/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a sport és civil szervezetek 2015. évi
támogatási
pályázatainak
elbírálásáról
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a 600 eFt nyugdíjas klubok részére
biztosított előirányzat terhére a
Hunyadi Nyugállományúak Klubja részére kirándulások
céljára 300.000 Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati
rendeletben meghatározott tartalommal megállapodást
kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű
igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
57/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a sport és civil szervezetek 2015. évi
támogatási
pályázatainak
elbírálásáról
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek
részére biztosított előirányzat terhére a Rétság Városi
Sportegyesület részére - a megállapodásban rögzített
célok tejesítésére - 2.900.000 Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati
rendeletben meghatározott tartalommal megállapodást
kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű
igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
58/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a sport és civil szervezetek 2015. évi
támogatási
pályázatainak
elbírálásáról
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek
részére biztosított előirányzat terhére a
Rétsági
Árpád
Sportegylet
részére
a
megállapodásban rögzített célok tejesítésére - 800.000
Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati
rendeletben meghatározott tartalommal megállapodást
kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű
igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
59/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a sport és civil szervezetek 2015. évi
támogatási
pályázatainak
elbírálásáról
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek
részére biztosított előirányzat terhére a
Rétsági Judo Club részére - a megállapodásban
rögzített célok tejesítésére - 350.000 Ft támogatást
biztosít. A pénzbeni támogatáson felül a Club
térítésmentesen használhatja heti három alakalommal,
alkalmanként 2,5 órában – a szokásos edzésrend
szerint – az önkormányzat tulajdonában lévő, Rákóczi
út 32. szám alatti kistornatermet.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati
rendeletben meghatározott tartalommal megállapodást
kell kötni.
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Felhatalmazza Hegedűs
megállapodás aláírására.

Ferenc

polgármestert

a

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
60/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a sport és civil szervezetek 2015. évi
támogatási
pályázatainak
elbírálásáról
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek
részére biztosított előirányzat terhére az
RRT. Szabadidő és Motorsport Egyesület részére - a
megállapodásban rögzített célok tejesítésére - 150.000
Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati
rendeletben meghatározott tartalommal megállapodást
kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
61/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a sport és civil szervezetek 2015. évi
támogatási
pályázatainak
elbírálásáról
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a 400 eFt civil szervezetek részére
biztosított előirányzat terhére a
Rétsági Árpád Egylet részére, a 2015. évi Militari tábor
lebonyolítására - a megállapodásban rögzített célok
tejesítésére - 80.000 Ft támogatást biztosít.
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A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati
rendeletben meghatározott tartalommal megállapodást
kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
62/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a sport és civil szervezetek 2015. évi
támogatási
pályázatainak
elbírálásáról
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a 400 eFt civil szervezetek részére
biztosított előirányzat terhére a
Kereplő
Néptánc
Egyesület
részére
a
megállapodásban rögzített célok tejesítésére - 320.000
Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati
rendeletben meghatározott tartalommal megállapodást
kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
63/2015. (IV.17.) KT határozat:

Rétság Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermeknap és a szüreti felvonulás
rendezvényeket saját városi rendezvényének
tekinti.
Felkéri a Városi Művelődési Központ és Könyvtár
vezetőjét az intézmény 2015. évi rendezvénytervének
kibővítésére, továbbá arra, hogy a fenti rendezvényeket
önálló hatáskörben szervezze meg. A rendezvények
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forgatókönyvét minden esetben a Társadalmi
Kapcsolatok Bizottságával kell egyeztetni.
A gyermeknap költségtervét a májusi, a szüreti
felvonulás költségtervét legkésőbb az augusztusi
képviselő-testületi ülésén be kell mutatni. A
rendezvények többletköltségeire a Képviselő-testület
fedezetet biztosít.
Határidő: - a rendezvényterv kibővítésére 2015.
május 11.
- a költségtervek bemutatására szöveg szerint.
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

9./ Szerződés jóváhagyása (műszaki ellenőri pótmunka)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2015. február 27-i ülésen napirendként szerepelt a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri beszámoló. A
műszaki ellenőr részletes tájékoztatást adott a munkák elhúzódásának okáról. A Kovaterv
Kft. képviselője jelezte, hogy önhibáján kívül munkája, munkaideje jelentősen megnőtt. A
Képviselő-testület annak idején a többletmunkák díjazását jogosnak ítélte meg, a kért
összeget biztosítja a műszaki ellenőr részére. Elkészült egy szerződés-tervezet, az
eredetileg kiadotthoz képest egy módosított tervezet került kiosztásra, ami azt tartalmazza,
hogy a 250 eFt + Áfa díjat biztosítja az önkormányzat a műszaki ellenőr számára. A
Művelődési Központ felújításánál több mint 6 millió forintot nyertünk a kötbérrel, ennek az
összegnek a kifizetése pedig teljesen jogos a műszaki ellenőr részére. A bizottság 7
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a szerződés-tervezetet. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kovács Miklós úrral körbejártam a terepet, nagyon
lelkiismeretesen képviselte az önkormányzat, valamint a vállalkozó érdekeit is. Korrekten,
meg nem támadhatóan végezte a munkát. Kérem, aki egyetért a fenti javaslattal, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
64/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
műszaki
ellenőri
feladatok
pótmunkáinak szerződéséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
Műszaki ellenőri pótmunka szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 2015. április 20.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

10./ Döntés társulási tagság felmondásáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szob város Önkormányzatának polgármestere
kezdeményezte a 2004. évben létrehozott Duna-Ipoly Önkormányzat Területfejlesztési
Program Társulás megszüntetését, amelynek városunk is alapító tagja volt. A társulás
megalakulásától kezdve érdemi tevékenységet nem végzett, ezért el kellene dönteni, hogy
kívánjuk-e tagságunkat továbbra is fenntartani ebben a társulásban. Bizottsági ülésen
elhangzott, hogy mivel ez a társulás érdemi tevékenységet nem végzett, egyetért azzal, hogy
Rétság Város Önkormányzat jelentse be, hogy tagsági jogviszonyát a megfelelő felmondási
idő betartása mellett 2015. április 17. napjával felmondja. Ez a bizottság javaslata 7
egyöntetű igen szavazattal. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
65/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Duna-Ipoly
Önkormányzati
Területfejlesztési Program Társulásban lévő tagság
megszüntetéséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Társulás alapító tagjaként úgy
döntött, hogy a társulásban meglévő tagsági
jogviszonyát a Társulási megállapodás III./3. pontjában
fogalt hat hónapos felmondási idő betartása mellett
2015. április 17. napjával felmondja.
Határidő: értesítésre 2015. április 20.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
11./ Rétság 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának
megszerzése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Hegedűs Ferenc polgármester: Itt én elnézést kérek a bizottságtól, azt hittem, hogy
mindenki tisztában van az előzményekkel, hogy milyen kérés ment el ez ügyben tőlem, és
milyen választ kaptunk arra. Vagy 8 éve folyamatban van már ez a téma, nekem meg sajnos
nem volt még olyan rutinom, hogy több papírt prezentáljak az ügyek intézése alatt. Pótoltam
a hiányosságot, amit kért a bizottság, ülés utáni napon kiküldtem a tagoknak. Köszönöm.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A 32 ha-s terület tulajdonjog megszerzéséről van szó. Egy
értesítés szól arról, hogy ingyenes átadásra mód és lehetőség nincsen, földcsere lehetősége
merült fel, amelynek különböző feltételei vannak. A bizottság tárgyalta az előterjesztést,
megállapította, hogy lényeges dolgok hiányoznak. Nem elvetve az ügynek a fontosságát, a
bizottság véleménye az volt, hogy azok a hivatalos dokumentumok kerüljenek elénk,
amelyek ebben a témában születtek, ne csak egyeztetés, telefonbeszélgetésre hivatkozás
szerepeljen az üggyel kapcsolatban. Elhangzott, hogy az NFA más választ nem fog adni, elvi
döntésről van csak szó. Kialakult némi polémia, ha a polgármester úr részéről megy egy
hivatalos levél, arra hivatalos választ kell hogy kapjon, és ennek nyomának kell lennie. Amíg
ezek a dokumentumok nem kerülnek elénk, ebben a kérdésben dönteni nem tudunk.
Felmerült, hogy ha a földcsere létre is jön, annak értékkülönbözetével mit kell kezdeni.
Aranykorona érték vonatkozásában a területek nincsenek arányban. A bizottság egy „C”
változat elfogadását javasolta 7 igen, egyöntetű szavazattal. Ami tartalmazta, hogy utasítja a
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bizottság a polgármestert, hogy konkrét, hivatalos írásos dokumentumokkal kerüljön vissza
az anyag elénk. A bizottsági ülést követő napon megérkezett ez a hivatalos levelezés,
amelyből kiderült, hogy az első levél november 11-én született, aztán december 3-án ment
egy levél, áprilisban erre jött egy válaszlevél. Ez a kérdés fontos kérdés. Az lenne a
javaslatom, mivel a bizottság nem ismerte a levelezés tartalmát, dönteni nem tudott, így a
következő ülésre kerüljön elénk kompletten az anyag. Lesz egy rendkívüli ülésünk is 29-én,
akkor is tárgyalhatjuk az anyagot. Úgy gondolom, ez járható út. Köszönöm szépen.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Volna egy előrevetítő javaslatom. Ígérvényem van, az alku
folyamatban érvényt kellene ennek szerezni. Annak a területnek egy része illegális
szemétlerakóvá vált. Az NFA referense Sótér Zoltán érzi a súlyát ennek a dolognak, mivel ez
az ő területük, azt az ígérvényt tette (ugyan nem írta le), hogy ha beáraztatjuk valamelyik
hulladékszállítóval a szemétszállítás költségét, ők saját költségükön azt elvégeztetik. Őket is
bírságolhatják a hatóságok, szóval muszáj megtenni nekik ezt a lépést. Köszönöm.
Dr. Katona Ernő képviselő: A 32 ha-s terület be van árazva?
Hegedűs Ferenc polgármester: Igen, 70 AK. Egy AK 20-40 eFt-ig van.
Dr. Varga Tibor jegyző: Nem veszít a rétsági önkormányzat, gyakorlatilag az AK
megállapítása rendkívül alacsony volt, mivel honvédségi területről van szó. A másik, hogy a
8 ha-s külterületi földet eladunk (most egy ha erdő 1 mFt, ez a legdrágább), én azt mondom
legyen 2mFt most egy külterületi föld értéke, az akkor 16 mFt. A közvetlenül belterület
mellett fekvő 32 ha-s (értéke megnövekszik, ha bevonásra kerül) belterületbevont terület
értéke 60 vagy 100 mFt lesz. Nem hinném, hogy ráfizetne erre az önkormányzat, de ezt a
kérdést mezőgazdászokkal is meg lehet beszélni. Én javasolom, hogy a rendkívüli testületi
ülésre hozzuk vissza a kérdést.
Hegedűs Ferenc polgármester: Könnyelmű dolog lenne elmenni e mellett a dolog mellett.
Az utódjainkra legyünk figyelemmel. Az a 8 ha-s terület hasznavehetetlen számunkra. Akkor
29-én a rendkívüli ülésen kérem tárgyaljuk ezt a napirendet. Köszönöm.
Aki egyetért a PVB javaslatával, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
66/2015. (IV.17.) KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete
megtárgyalta a Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrszú ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
konkrét, hivatalos, írásos kiegészítésekkel kerüljön
vissza az előterjesztés.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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Szünet
(18,15-18-30)

12./ Művelődési ház villámvédelmi rendszerének felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület februári határozata értelmében a
művelődési ház villámvédelmi rendszerének felülvizsgálatát fontos feladatnak tartja. Az
árajánlatok bekérése után dönt a munka megrendeléséről. A határidő árajánlatok bekérésére
március 31-e volt. Három vállalkozás adta be árajánlatát. Fal-Épszer Kft., Nagy László, és
István László. Utóbbi vállalkozó jelente az ajánlat megküldésével egyidejűleg, hogy a
művelődési ház villámvédelmi berendezésének megtekintésekor hibákat, hiányosságokat
tapasztalt, és javasolta a felülvizsgálat és a javítások párhuzamos elvégzését. Mivel a javítás
költsége pillanatnyilag nem ismert, felvetődött az a lehetőség, hogy a villámvédelmi
felülvizsgálatot kössük össze azzal, hogy a feltárt hiányok, hibák javítása is megtörténjen. A
bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja 7 egyöntetű igen szavazattal. Köszönöm
szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért a határozati javaslattal.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
67/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete
megtárgyalta a művelődési ház villámvédelmi
rendszerének felülvizsgálata című előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a villámvédelmi rendszer
felülvizsgálatát és a javítást egyidejűleg kívánja
elvégeztetni, ezért a javításra is árajánlat bekérését
tartja fontosnak. A javítás költségének ismeretében dönt
az ajánlatokról.
Határidő: árajánlat megkérésére: 2015. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

12./ Rétság város játszótereinek időszakos felülvizsgálata
során feltárt hiányosságok megszüntetése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Annak idején a Képviselő-testület megrendelte az ÉMI-TÜV
SÜD Kft-nél a tulajdonában lévő 3 db játszótér, KRESZ park, Korányi utca, Széchenyi utca
játszótéri eszközeinek felülvizsgálatát. A felülvizsgálat elkészült, lehet mondani, hogy jó
eredménnyel zárult. Mindössze 5 db eszköznél tapasztaltak hiányosságokat, javításuk
folyamatban van. A jegyzőkönyv az anyag melléklete. Tudvalevő, hogy 4 évente kötelező ezt
a felülvizsgálatot elvégeztetni. Bizottsági ülésen kérdés volt, hogy ki végzi a felújítást, válasz
volt, hogy a Városüzemeltetési Csoport kapta ezt a feladatot. A mellékelt jegyzőkönyvvel
kapcsolatban volt kérdés, ami tartalmazza, hogy mire terjed ki az ellenőrzés, és mire nem.
Nem terjed ki többek között a sporteszközök, padok, illetve kerítés állagára. Egyéb
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észrevételek között hangzott el a bizottság ülésén, a jegyzőkönyvben szerepel a KRESZ
parkos leírásnál, hogy a kerítés és KRESZ táblák elhelyezése aggályos, bár erre nem terjedt
ki a testületi határozatban a megbízás. A határozati javaslatból az árajánlatra vonatkozó részt
ki lehet hagyni. A kiosztott módosított határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság, 7
igen szavazattal. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: A játékok 4 évente történő felülvizsgálata kötelező. Én
kezdeményeztem azt, hogy a kerítés és táblák helyzetére is terjedjen ki a vizsgálat, mert
aggályosnak tartottam, ebben megerősítettek. Úgy gondolom, én a felelősség alól
mentesülök, ha a testület úgy dönt, hogy ebben a formában marad, én megtettem mindent
annak érdekében, hogy a gyermekek egészséggel, balesetmentesen használhassák a
játszótereket. Aki egyetért a módosított határozati javaslat elfogadásával, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4
igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta
alábbi határozatát.
68/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete
megtárgyalta a Rétság város játszótereinek időszakos
felülvizsgálata
során
feltárt
hiányosságok
megszüntetése című előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a jegyzőkönyvben
leírtakat, utasítja a polgármestert a balesetveszélyes
játszótéri eszközök javítására szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

14./ Közvilágítás bővítésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Még tavaly novemberben nyújtottak be kérelmet Bányi
Józsefné és Bulejka Jánosné, amely kérelem többek között tartalmazza a külterületi Kölcsey
utca közvilágítás bővítését is. Annak idején olyan döntés született, hogy árajánlatokat kell
bekérni. Két ajánlat érkezett, az egyik 5. 360.924 Ft-ról (ez napelemes világításról), a másik
hagyományos megoldással 1.174.750 Ft-ról szól. Az előterjesztő megjegyzi, hogy
külterületen az önkormányzatnak közvilágítás biztosítási kötelezettsége nincsen. A
hálózatbővítés egyetlen egy lakóingatlant érintene. Bizottsági ülésen e témában vita nem
volt, a „B” változat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, 7 egyöntetű igen
szavazattal. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Bizottsági ülésen a jegyzetembe azt írtam fel, hogy további
olcsóbb megoldást lehetne keresni. Kérdésem lenne, hogy további árajánlatokat e témában
kérjek-e be? Dolgozzak-e ebben az ügyben tovább?
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A határozati javaslat azt tartalmazza, hogy ezt a két
árajánlatot nem fogadja el a testület (amennyiben elfogadásra kerül most a bizottság
javaslata). Nincs akadálya további árajánlatok bekérésének.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a bizottság ajánlásával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
69/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a közvilágítás bővítésére érkezett
árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a megismert árajánlatokat nem
fogadja el.
Határidő: értesítésre 2015. április 20.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

15./ Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület
módosítási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2014.

évi

támogatási

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Jogi problémák vannak, egy nem létező egyesület nem
létező elnöke kért egy módosítást. Ez nem annyira égető kérdés, úgy gondolom, inkább
most ne tárgyaljuk, majd ha rendezték a bírósági bejegyzést, utána szabályszerűen térjünk
vissza a témára. A 300.000 Ft támogatást tavaly kifizettük, hogy nem arra használták fel,
annak nincs jelentősége. Legyen az egyesület jogilag rendezve, utána döntsünk a
kérdésben. Ez az én javaslatom. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Szerintem így korrekt, aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal a kérelemben a jogi
problémák rendezése után kíván dönteni, a
napirendet az ülésről leveszi.
16./ Jobbágyi Péter bérleti szerződés módosítási kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Jobbágyi Péter kéréssel fordult tavalyi év végén a
testülethez, hogy a rétsági Extrém Nap megrendezéséhez ingyenes területhasználati
engedéllyel járuljunk hozzá. A decemberi döntés értelmében hozzájárult a Képviselő-testület
a bérleti szerződés megkötéséhez. Most egy újabb kérelemben a rendezvényhez még
további területet szeretnének igénybe venni. A lőtér mögötti középső hangárnak a területét
kérik. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a területbővítés nem oszt, nem szoroz, 7
egyöntetű igen szavazattal a módosítási kérelmet támogatja a bizottság. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás? Kérem szavazzon, aki a bizottság
javaslatával egyetért.
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
70/2015. (IV.17.) KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
Jobbágyi
Péter
Extrém
nap
megrendezésével kapcsolatos további területbérleti
igényét, az eredeti szerződést kiegészítve a lőtér
mögötti középső hangár területét is a bérlő ingyenes
használatára bocsátja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a
határozat mellékletét képező bérleti szerződést aláírja.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

17./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Vita nem alakult ki a bizottsági ülésen, egy kérdés hangzott
el a Jászteleki utcai oszlop áthelyezéssel kapcsolatban, hol tart az ügy? Megtudtuk, a mi
levelünk elment, válaszlevél még nincsen. 7 egyöntetű igen szavazattal a bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót. Köszönöm szépen.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló beszámolót 6 egyöntetű igen
szavazattal elfogadja.

18./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Több kérdés is felmerült. Többek között, hogy az
egyeztetéseknek, találkozóknak mi az eredménye? A beruházási elképzelések mire
irányulhatnak?
Válaszokban elhangzott, hogy március 23-án történt megbeszélés azzal volt kapcsolatos,
hogy a Semmelweis Egyetemmel annak idején a Megyei Önkormányzat köttetett egy
előzetes megállapodás, egy inkubátorház, illetve egyéb beruházásnak a laktanya területén
való megvalósításra. Különösebb fejlemény ez ügyben nincsen. Polgármester úr elmondta,
úgy tűnik a megyén kicsit leállt ez a történet. Másik kérdésre a válasz: az acélszerkezetek
gyártásával foglalkozó Petrov és Társa Építőipari Kereskedelmi Zrt. a volt URÁNUSZ
telephely területét vásárolta meg. Ott létesítenek üzemet.
Időközben volt egy tájékoztató a polgármesterek számára, pályázati lehetőségekkel
kapcsolatban, ahol készült egy Emlékeztető (ezt mellékletként megkapta a bizottság).
Elhangzott az ülésen, hogy az Emlékeztetőből nem derül ki, mire is lehet egyáltalán pályázni,
több összeg is elhangzott, ezek összefüggéseit sem lehet érteni. Hogyan lesz megoldva a

34

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2015. (IV.17.) sz. jegyzőkönyve

többi feladat, hogyan dőlnek el a dolgok Rétságon, ilyen és ehhez hasonló kérdések
hangzottak el. Nem lehet így dönteni, nem tudjuk, miről döntünk. A szociálisan Rétságra
adható pénz minek alapján dőlt el.
A válaszból megtudtuk, hogy igazából egyeztetés nem volt, ott inkább kérdések hangzottak
el, hogy mire lehet pályázni. Konkrétumot még senki ez ügyben nem tud. Elhangzott még,
hogy a Városháza felújítása tekintetében úgy tűnik, hogy a Járási Hivatallal nem lehet majd
együtt pályázni. Másik hozzászóló azt mondta, hogy fordítva beszélünk a dolgokról, tervek,
elképzelések kellenének, hogy merre akarunk fejlődni. Ehhez kellene a forrásokat
megkeresni. Röpködnek az 50-70 milliók, de nem tudjuk miről van szó. Hozzászóló
elmondta, csak azt tudja elfogadni, ami leírásra kerül, arról tud csak dönteni. A bizottság a
tájékoztatót nem javasolja elfogadni 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal. Köszönöm.
Hegedűs Ferenc polgármester: A pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató tegnap folytatódott
(erre meg is hívtam a képviselőket), itt volt a hivatalban Skuczi Nándor Megyei Közgyűlés
elnöke, Sándor Ildikó igazgató asszony, és több munkatársa is. Itt hagytak nekem különféle
anyagokat (ki fogom osztani), és elmondták, hogy el szeretnének jönni testületi ülésre,
egyeztetni szeretnék, mit is akarunk. Kb. 1 milliárd forintról kell költségvetést csinálnunk,
döntsük el, mit akarunk. Az orvosi dolog is benne van, nem igaz, hogy ki van véve, de ott
kis pénz van. Sándor Ildikóék javaslata a következő: önkormányzat és minden intézménye
energetikai kiépítése, szerintem ebbe a Járóbeteg Szakellátót is bele lehetne tenni. A
laktanya területén rehabilitációban zöld területek kialakítása, romos épületek lebontása, azok
teljes eltakarítása. A Piac térre javasolják, hogy kereskedelmi céllal mi építsük meg az
üzleteket, három évig bérbe adjuk, utána pedig lehetne értékesíteni. Egybe kell kezelni az
üzlethelyiségek dolgát. Kimondottan kereskedelmi célra van pályázati lehetőség,
őstermelőknek, kisgazdáknak nincs. A buszvárót meg tudjuk építeni, van rá pénzt. A
konténert el lehet onnan vinni. Helyszínen voltam kint Skuczi úrékkal. A buszöböl
kérdésében ha eldönti a testület, hogy megépítjük, (márpedig remélem úgy lesz, ha
visszaemlékezünk már húsz éve is téma volt, Kotroczóné Évike három ciklusban is
buszmegálló kérdését indítványozta, Kotroczó Balázs képviselő úrnak az első programjában
is az volt, hogy buszöböl valósuljon meg a MOL kútnál) természetesen felmérés után, úgy
pénz van rá. Kedden ez ügyben jön Pápai úr, Dobos úr egyeztetésre. Ti döntsétek el a
továbbiakat, csak haladjunk az ügyben. Kimentünk a 400-asra, a Hunyadi ligettel együtt
rendbe lehet tenni, ki lehet építeni hozzá a locsoló berendezést, vizesblokkot létre lehet
hozni, pályázati pénzből. A másik fontos kérdés, ami szóba került, az ipari területekhez
vezető utak kérdése. A Tolmács-Bánki összekötő útnál ki lehetne építeni kamion bejárót. A
hangárok kérdését is rendezni tudnánk, de ehhez a közigazgatási határ módosításra van
szükség. Én azt kérem, hogy mindenféle dolgot tegyünk félre, én azt szeretném, hogy mind
a hetűnknek dicsőség legyen, hogy ezeket a dolgokat megvalósítsuk. Addig kell lépnünk,
amíg ezeket a pénzeket le tudják osztani. Adnak pénzt, de a másik, hogy van önerőnk
hozzá. Megkérdeztem, hogy az értékbecslés, ami 250 eFt-ba került az önkormányzatnak,
elveszett-e, mert akkor befizetem az önkormányzatnak. Azt mondták az fontos,
hasznosítható lesz az önkormányzatnak. Azt már nem kell újra kifizetnünk tervekre, hozzá
lehet tenni majd a többi tervhez. Ha a milliárd forintot ide tudom hozni a városnak, felemelt
fővel járhatok veletek együtt. Én nem akarok a beruházással foglalkozni, én 2006-ban sem
foglalkoztam a Járóbeteggel, hogy ki csinálja. Hogy kivel csináltatjátok a beruházást, az nem
érdekel, csak legyen megvalósítva. Ha lejönnek ezek az emberek ide helybe, azért kérlek
benneteket, hogy gyertek el az egyeztetésekre, szinte ők könyörögnek, hogy költsük el a
pénzt.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Szeretném megköszönni ezt az összefoglalót, ami az
együttműködésre és a békére szólította fel az egész Képviselő-testületet. Én részt vettem a
pályázatokkal kapcsolatos egyeztetésen, örülök, hogy készült egy egyébként nagyon jó
Emlékeztető, magamnak is készítettem egyet, abban dettó ugyanez van beleírva. Amiről
beszéltél a laktanya kapcsán, az konkrétan a városrehabilitáció keretében valósulna meg. Az
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egy külön csomag, a tájékoztatón is elhangzott. A városoknak egy teljesen külön egyeztetés
fog lezajlani. Én megkérdeztem, hogy a buszfordulóban a végleges kő váróterem melyik
csomagból lehetne megvalósítani. A városrehabilitáció kicsit kacskaringós utat járt be,
amikor Te átvetted a stafétabotot, már volt egy értesítésünk, amiben volt a fogorvosi
rendelőre, a városrehabilitációra és erre az épületre pályázunk. Közben változások történtek,
erről mi nem tehetünk. Első körben kikerült a városrehabilitáció, mert csak 5000 fő felett
pályázhatnak. Újra visszakerült, mert kiderült, hogy a lakosságsűrűség számít a kérdésben.
Egy ilyen tájékoztató megírása nem mindig egyszerű. Pontosan a jó, simulékony
együttműködés érdekében azt kérném polgármester úr, hogy ilyen tájékoztatón a jövőben ne
mondjad, hogy neked a Képviselő-testület nem fogad el semmit, mit is tegyél, erre mondta
Elnök úr, hogy győzd meg őket. Ott előjött a szeméttelep rekultiváció kérdése, közben
kiderítettük, hogy ez már itt a városban megtörtént, az akkori előírásoknak megfelelően.
Először olvassunk, utána nyilatkozzunk. Az nem jó senkinek. Salgótarjánban nem arra
kíváncsiak, hogy nincs egyetértés, ezt itt belül kell megoldani. Bizonytalanságot ébreszt
bennük, azt mondják ezek nem tudják, mit akarnak. A leghátrányosabb helyzetű régióban
élünk sajnos, de minden rosszban van valami jó. Ez azt jelenti, hogy a 2014-2020 közötti
EU-s támogatási pénzek elosztása most Nógrád megyében a legkedvezőbb. Köszönöm.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Megtisztelő lenne ha Skuczi úrék az ülésünkre eljönnének.
Jávorka János képviselő: Örömmel hallom a lehetőségeket. Örömmel látjuk Skuczi úrékat
testületi ülésre. De talán jobban örülnék egy kötetlen formájú beszélgetésnek. Adott napirend
kapcsán nincs túl sok idő a kérdések megbeszélésére. Köszönöm.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ha jól értettem a bizottság nem fogadja el a munkámat, jól
értettem? Nem vagyok íródeák, az biztos. De ha adtok egy jó asszisztens titkárnőt, vagy
titkárt, akkor biztos sokkal kimerítőbb anyagot kapnátok. Sajnos nem adtok nekem aki
foglalkozna a számítógépes dolgaimmal, mert én nem értek a számítógéphez, meg nem is
szeretném megtanulni. Csak segítené a munkánkat, de ezt már letisztáztuk. Ilyen lesz
ezután is, túl sokra ne várjatok tőlem, mert nincs segítségem, nincs asszisztensem. Egyedül
eljár Varga Dávid velem, ugyanis együtt ígértük, amit ígértünk. Nagyon sok helyre eljön
velem, hol Pestre, hol Salgótarjánba, köszönöm is neki.
Aki nem fogadja el a tájékoztatót, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a két testületi ülés közötti időszakban az
önkormányzat
érdekében
végzett
polgármesteri
munkáról szóló tájékoztatót, azt 4 igen szavazattal, 2
nem szavazattal nem fogadja el.
19./ Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Elhangzott, hogy a vízóra átíratása elég régóta húzódik,
nem történt előrelépés. A konténer ügyében mindig felmerülnek új dolgok. Volt egy
megbízatása polgármester úrnak, hogy folytasson egyeztetést a VOLÁN-nal, azt kellett volna
tisztázni, hogy őket érdekli-e beszállnak-e a költségekbe, vagy nem. Ebből az anyagból ez
nem derült ki. A 32 ha-s területről külön anyag készült. A Piac udvarnál pedig leírásra került,
hogy tulajdonképpen nem lehet megvalósítani. A fenti tájékoztatásból elhangzott pár dolog,
ami érinti ezeket a kérdéseket. Érdemi lépések ezekben a kérdésekben nem lelhetők fel. A
bizottsági ülésen a tájékoztatót senki nem fogadta el, heten szavaztak nemmel, és egy
tartózkodás volt. A bizottság a tájékoztatót nem javasolja elfogadásra a testületnek.
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Hegedűs Ferenc polgármester: A nyilvános WC beüzemeléséről az internet azt írja, azért
nem működik, mert a polgármester nem intézi el. Köztudott, hogy jogi viták vannak a
kérdésben, azt kell elintézni előbb. A feladat ki lett adva az önkormányzat ügyvédjének.
Szerintem ez a per még egy év múlva is menni fog, újabb ismeretek vannak arról, hogy
megy a Legfelsőbb Bíróságig az ügy.
A konténerrel kapcsolatban bizottsági ülésen is elmondtam, hogy Pápai úrral egyeztettem,
az ő álláspontjuk, hogy építse meg az önkormányzat, és utána a bérleti díjba tudja be a
költségeket. Akinek a nevén van a konténer, annak könnyebb a hatósági engedélyek
beszerzése. A Zoli az előző polgármester ebbe évekig nem tudott lépni, akkor most pár
hónap alatt én mit tudtam volna előrehaladni?
Aki a PVB javaslatával egyetért, hogy a tájékoztatót nem fogadja el, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a kiemelt feladatok ellátásáról szóló
tájékoztatót, azt 4 igen, 2 nem szavazattal nem fogadta
el.
20./ Egyebek
Jávorka János képviselő: Korábban már felvetettem, de érdemben választ nem kaptam a
kérdésemre. A gyalogátkelőhelynél balesetből eredően összetört egy virágtartó láda. Le is
fotóztam, pár nap múlva azt láttam, hogy két fiatalember azt szétszereli. Arra gondoltam,
hogy azok szedik szét, akik készítették azt. Azt hittem javítás történik. Kérdezném, mi a
helyzet ezzel a több ezer forintos virágtartóval?
Hegedűs Ferenc polgármester: Volt az ügyben rendőrségi nyomozás. Azt tudni, ki törte
össze, de azt a járművet nem találták meg, aki kényszerítette az okozó járművet arra, hogy
felmenjen a járdára. A rendőrség ellene nem tudott eljárni, az ügyet lezárták.
Jávorka János képviselő: A virágládát pótolni kell. A másik téma, többen hívtak a Takarék
útról telefonon, a Takarék és Mikszáth utcánál a játszótéren kivágták a bozótokat, a
bokorsort. Az ottani lakosok rosszallásukat fejezték ki ezzel kapcsolatban. Ők ültették,
elvárták volna, hogy egyeztetnek velük.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én vágattam ki, illetve nincsen kivágva, csak a mogyorófa
bokorról azok az ágak lettek levágva, amik életveszélyesek lettek. Az óvodával szemben a
járdát most csináltattam meg, de egyébként azt ültetek oda, amit a lakók fognak kérni.
Jávorka János képviselő: Nekem is az a kérésem, hogy pótolva legyen ott a növényzet.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Olajvezeték építése kapcsán okozott kárral kapcsolatban
ígéret volt arra, hogy hónap végén jönnek, és rendbe teszik a területet.
Hegedűs Ferenc polgármester: Igen, még nincs itt a hónap vége, de én is keresni fogom
őket.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Múltkori ülésen élesen merült fel a laktanyába a nyári
karbantartás után vélhetően ottmaradt törmelék. Szeretném valamennyi képviselőnek
javasolni, hogy először olvassunk, utána tegyünk fel kérdéseket. Kikerestük a Váci
Útépítőnek a megállapodását, amelynek a 11. pontjában található az, hogy a keletkezett
építési törmelék milyen típusát hova kell elhelyezniük. Műbizonylattal kellett igazolniuk, hogy
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aszfalt és egyéb veszélyesnek titulált hulladékok, vagy építési maradványok hova kerültek
elhelyezésre. Nekik itt semmilyen törmeléke nincsen. Viszont ami található a telephely kapu
után, az még annak idején, 2006-2010 között, amikor megkezdtük a Járóbeteg Szakellátó
közművesítését, illetve a laktanya víziközművének a felújítását, akkor került oda. Az
önkormányzat elég szorult helyzetben volt, és úgy állapodott meg a vállalkozóval
költségcsökkentési okokra hivatkozva (több millió forintos feladat lett volna) , hogy egyenlőre
az önkormányzat vállalja a saját területén történő elhelyezést. Ez jelentősen csökkentette a
beruházásnak a költségét. Valóban baj az, hogy ott van, nem veszélyes hulladékról van szó,
van ami alkalmas lesz töltésnek is. Jövőre nézve megoldás, hogy nem tilos a hivatalban
utánajárni az illetékes ügyintézőnél a dolgoknak. Köszönöm szépen.
Fodor Rita jegyző ált. h.: Az iskola előtti játszótér időszakos felülvizsgálata még nem készült
el. Ezt nagyon sürgősen meg kellene rendelni, így szeretnék majd egy vis major bizottságot
kérni erre az esetre. Én úgy gondolom, hogy 50 eFt-ból nem fog kijönni. A jövő hét folyamán
kérnénk egy árajánlatot.
Kérésem lenne a tisztelt képviselő urakhoz. Elhangzott, hogy célszerű lenne a májusi ülésre
behozni a karbantartási tervet, mert ezzel a feladattal megcsúsztunk. Természetesen a
folyamatos munkákat összeállítjuk. A nagyobb volumenű munkákhoz viszont kérnénk , hogy
akinek javaslata van, április 30-ig legyen kedves leadni, és beépítenénk a tervbe.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kotroczó képviselő társamtól szeretném megkérdezni a
következőt. Közeledik Május 1. Én felvállalom a fa szállítását a főzőversenyhez. Balázs azt
mondtad, te vállalod a főzést. Úgy hallom vannak személyi sértettségek, kérem döntsünk,
hogy honnan rendeljünk ebédet az ünnepségen résztvevők számára. Döntsünk, mennyit
tudunk erre szánni. Ne az legyen, hogy azért nem kapnak ételt, mert Hegedűs a
polgármester. Ezt le kellene most rendezni. Mennyi főre szoktatok főzni?
Jávorka János képviselő: 500 főre. A nyugdíjas klubok is felvállalhatják a főzést.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Elmegyünk zöldséget pucolni, és keresünk szakembert, aki
azt összerakja.
Hegedűs Ferenc polgármester: János most nem vállalja, azt mondtátok megkérdezitek a
Havas Jenőt, azt mondtad Balázs, ha ő nem vállalja, Te valahogy megoldod. Tegyük
tisztába, tegnaptól azt hallom, hogy senki nem vállalja. Hallottam olyat is, miért nem jönnek
főzni a focisták, ők kapnak a legtöbb támogatást, beszéli a város ezt a témát, valahogy
kikerült. Az idő már rövid. Jövő hét végéig mindenki egyeztessen, és vissza kell térni a
témára. Mindenkit kérek, kedden 9 órára amennyiben ideje engedi, a buszöböllel
kapcsolatos egyeztetésre jöjjön el. Köszönöm.
Jávorka János képviselő: A VOLÁN-nak és a Közútkezelőnek teljesen mindegy lesz-e
buszöböl. Az engedélyt mindenhez meg fogják adni, ez itt a városban jelent majd problémát.
Számtalan olyan vonzata van, amit igen széles körben át kell gondolni. Naponta a 2-es
számú főúton több mint 15.000 jármű halad át, ebből 5000 a kamion. Nemrég sikerült
megszüntetnünk egy balesetveszélyes buszmegállót (emlékezzünk a tragikus balesetre),
most meg generálunk egy másik lehetséges veszélyes buszmegállót. Már jelenleg is van a
lakosság körében pro-kontra vélemény. Ez egy darázsfészek lesz. Az a baj, hogy ennek a
következményeit senki nem gondolta végig.
Hegedűs Ferenc polgármester: 12 éve ígérvény van rá. Én magam is megígértem, hogy
végigviszem ezt a dolgot. Ha így van, akkor köszönjük meg az eddigi munkát, és ne is
fáradjanak ide ez ügyben.
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Mezőfi Zoltán alpolgármester: Nem, nem, ezt semmiképpen nem tehetjük meg, hogy ez a
történet ne folytatódjon az egyeztetésekkel, szakemberek bevonásával.
Dr. Katona Ernő képviselő: Nem hagyhatjuk ki a szakemberekkel közös bejárást.
Hegedűs Ferenc polgármester : Kérem, aki tud jöjjön el a bejárásra. Kérem, hogy a 28-i
Lakossági Fórumon jelenjenek meg minél többen a városból, a lakosság mondja el
véleményét, közérdekű bejelentéseiket tegyék meg.
Több tárgy nincs, köszönöm a munkát, az ülést 19 óra 45 perckor bezárom.

Kmft.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Mezőfi Zoltán
jkv. hit.

dr. Varga Tibor
jegyző

dr. Szájbely Ernő
jkv.hit.
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