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9. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselő-
testületi ülésen  
 
Jelen vannak : Hegedűs Ferenc polgármester 
                         Mezőfi Zoltán alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Varga Dávid Géza képviselő 
                         Dr. Varga Tibor jegyző 
                         Fodor Rita jegyző ált.h. 
                         Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket.   
Megállapítom, hogy 6 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Dr. Katona Ernő 
képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Kotroczó Balázs, 
valamint Varga Dávid Géza képviselő urakat. Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért. 
Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők a javaslatot elfogadták.  
 
Ismertetem a napirendi javaslatot. Módosító javaslat van-e a napirendekkel kapcsolatban? 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén 
elhangzott, hogy a 7/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.26.) 
önkormányzati rendelet, - ami A gyermek és szociális étkeztetés, valamint a házi 
segítségnyújtás térítési díjáról szól - módosítása szükségszerű. Javasolom az 1-es 
napirenden belül tárgyalni a rendelet módosítást.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Javasolom, hogy Egyebek napirend ne legyen.  
 
A fenti javaslatokat jelenlévők 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadták, valamint elfogadták a 
mai ülés napirendjeit, és az alábbiak szerint tárgyaltak.  
 
 

1./ Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
2./ Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7 HRSZ-ú ingatla nok tulajdonjogának 
megszerzése  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
3./ Bérleti szerz ődések jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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4./ Képvisel ői tiszteletdíj felajánlás 
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
5./ Kárpátaljai magyar települések megsegítése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 

 

1./ Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Hegedűs Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Bizottságunk a testületi ülést megelőzően tárgyalt, 8 
jelenlévő bizottsági taggal, határozatképesen. Márkus Pál közbeszerzési szakértő jelen volt 
a bizottsági ülésen. A bizottság az előterjesztést tárgyalta, a szükséges módosításokat, 
kiegészítéseket elvégeztük. A határozati javaslat kiegészítésre került, ismertetem. 
 
Továbbá A gyermek és szociális étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról 
szóló rendelet módosítását is javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem, aki a közbeszerzési dokumentációk jóváhagyására 
vonatkozó módosított határozati javaslattal egyetért, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 
igen, 2 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát . 
 
71/2015. (IV.29.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzati konyha vállalkozásba 
adásához szükséges közbeszerzési dokumentációk 
jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező  

- Műszaki leírás 
- Ajánlati dokumentáció 
- Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló 

kérelem 
- Vállalkozási szerződés-tervezet 

dokumentumokat jóváhagyja.  
 
Felkéri a közbeszerzést lebonyolító vállalkozás 
képviselőjét az eljárás megindítására. 
 
Határidő: 2015. május 4. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
             Márkus és Társai Kft.  
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem, aki  A gyermek és szociális étkeztetés, valamint a 
házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló rendelet módosítását elfogadásra javasolja, 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal megalkotta A gyermek és 
szociális étkeztetés, valamint a házi segítségnyújt ás 
térítési díjáról szóló rendelet módosításáról szóló  
9/2015. (V. ….) önkormányzati rendeletet 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
9/2015.(V….) önkormányzati rendelete 

A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi s egítségnyújtás térítési díjáról szóló 
5/2014. (III.26) számú rendeletet módosító 7/2015. (IV.22.) önkormányzati 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 rendeletet módosító 7/2015. (IV.22.) 
önkormányzati rendelet  (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

1.§ 
 
 
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép . 
 
„2.§. E rendelet 2015. augusztus 1. napon lép hatályba.” 
 
 

2.§ 
 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Var ga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 

Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május …. 

 
 
                                           dr. Varga Tibor 
                                                jegyző 
 
 
 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének           9/2015.(IV.29.)sz. jegyzőkönyve 

 4

2./ Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7 HRSZ-ú ingatla nok 
tulajdonjogának megszerzése  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy hiányos még mindig az 
anyag, tulajdoni lapok nem lettek csatolva. Azok ismerete nélkül nem lehet dönteni, érhetnek 
bennünket meglepetések, erre már volt is példa. Egy „C” határozati javaslat született, amit a 
bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. Felkérem 
a jegyző általános helyettesét, ismertesse azt. 
 
Ismertetés után.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Amennyiben holnap a tulajdoni lapokat megküldjük, akkor a 
jövő héten leülhetünk ebben a témában tárgyalni.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Természetesen, a keddi nap minden bizottsági tagnak 
megfelelő időpont.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Köszönöm. Kérem, aki a „C” határozati javaslattal egyetért, 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
72/2015. (IV.29.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú 
ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:  

 
A Képviselő-testület a cserében érintett valamennyi 
terület tulajdoni lapjának bemutatását követően, akár 
rendkívüli testületi ülésen dönt.  
 
Határid ő: 2015. május 22. 
Felelős : Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

3./ Bérleti szerz ődések jóváhagyása 
     Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Képviselő-testület február havi ülésén döntött arról, hogy 
átvállalja az I. számú háziorvosi szolgálat és a gyermekorvosi szolgálat helyiségbérleti díját a 
vállalkozó háziorvosoktól. A szerződés-tervezetekben kisebb pontosítás történt, amit a 
módosított határozati javaslattal együtt a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasol a Képviselő-testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a módosított határozati javaslatot, 
valamint a szerződés-tervezeteket elfogadja.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
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73/2015. (IV.29.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az I. számú háziorvosi szolgálat és a 
gyermekorvosi rendelő bérleti szerződéseinek 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület – a 35/2015.(II.27.) számú 
határozata alapján - a Rétsági kistérségi 
Egészségfejlesztő Nonprofit Kft-vel kötendő bérleti 
szerződéseket 2015. április 1. naptól határozatlan időre 
jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező bérleti szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős : Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

4./ Képvisel ői tiszteletdíj felajánlás megállapodásának jóváhagy ása 
     Előterjeszt ő: Fodor Rita jegyző ált.h.  
 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Kotroczó Balázs képviselő úr április havi tiszteletdíját 
felajánlotta a Rétsági Városi Nyugdíjas Klub részére, egy Ki Mit Tud verseny középdöntőjén 
való részvétel szállásköltségére. A határozati javaslatban kisebb módosítás történt, amit 
ebben a formában a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasol a Képviselő-
testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem, aki a módosított határozati javaslattal egyetért, 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
74/2015. (IV.29.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Kotroczó Balázs Képviselő úr tiszteletdíj  
felajánlásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
megállapodást jóváhagyja. 
 
A tiszteletdíj felajánlás miatt a változásokat a 2015. évi 
költségvetés soron következő módosításakor át kell 
vezetni az alábbiak szerint: 
Polgármesteri Hivatal költségvetésében személyi 
kiadások csökkentése 40.000 Ft, járulékok kiadásának 
csökkentése: 10.800,- Ft.  
Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek 
programtámogatása pótelőirányzatként 50.800,- Ft.  
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A támogatott civil szervezettel az államháztartáson kívüli 
forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.23.) 
önkormányzati rendelet szerinti tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 
megállapodást aláírja. 
 
Határidő: 2015. május 5. 
Felelős : Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

5./ Kárpátaljai magyar települések megsegítése 
     Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVb elnöke: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy sajnos több rossz példa 
is van előttünk. Az adományok célba érése nem mindig biztosított, mondhatni nyomon 
követhetetlen. A bizottság a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem, aki a „B” határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 
igen, 2 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát . 
 
75/2015. (IV.29.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának felhívását, a kárpátaljai magyarok 
megsegítésével kapcsolatban. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának felhívását, a kárpátaljai magyarok 
megsegítésével kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a kérelmet nem támogatja. 
 
Határidő: ért.: 2015. május 4. 
Felelős : Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 18 óra 
45 perckor bezárom. 
 

Kmft. 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                  dr. Varga Tibor 
  polgármester                                                                                             jegyző 
 
 
Kotroczó Balázs                                                                               Varga Dávid Géza  
       jkv.hit.                                                                                                jkv.hit.  
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