10. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. május 05. napján 17 óra 15 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi 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.
Varga Dóra adm.
A jegyzőkönyvet hangfelvételről rögzítette Lichtenberger Edit adminisztrátor.
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket.
Megállapítom, hogy 6 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek felkérem Jávorka János és dr. Szájbely Ernő képviselő urakat. Kérem
szavazzon, aki a javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal
jelenlévők a javaslatot elfogadták.
Ismertetem ülésünk napirendjét. Jelenlévők a napirendi javaslatot 6 egyöntetű igen
szavazattal elfogadták, és az alábbiak szerint tárgyalták.
1./ Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
2./ Pótelőirányzat biztosításának kérése
3./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése (gallyazás)

1./ Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7
tulajdonjogának megszerzése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

hrsz-ú

ingatlanok

Hegedűs Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a
napirendet, kérem elnök úr ismertesse a bizottság javaslatát.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Kisebb vita után a bizottság egy „C” határozati javaslatot
ajánl elfogadásra a Képviselő-testületnek, amelyben támogatja a földcsere létrejöttét, azzal a
megkötéssel, hogy nem az előterjesztésben szereplő 046 – os, hanem a 904/11-es hrsz-ú
földterületet ajánlja fel. Kitételként belekerült, hogy mindkét fél az átadandó területet a
szeméttől és hulladéktól megtisztítva adja át. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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76/2015. (V.05.) sz. KT határozat:
Rétság
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a lakóterület bővítéséhez szükséges, Rétság
0148/1 (legelő), 0148/3 (legelő) és 0148/7 (út) hrsz-ú
földterületek
tulajdonjogának
megszerzéséről
szóló
előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja a 0148/1, 0148/3 és
0148/7 hrsz-ú, összesen 72,52 AK értékű ingatlanok
földcserével történő megszerzését a következő feltételekkel:
- az érintett ingatlanok tulajdonjogának megszerzése érdekében
csereként felajánlja a Rétság 904/11 hrsz-ú, 132,32 AK
értékű földterületet. A cserébe felajánlott ingatlan
értékkülönbözetének a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
általi megfizetéséről lemond,
- a 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú földterületeket a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet az esetleges szeméttől, hulladéktól
megtisztítva adja át a városnak. Ugyanígy jár el Rétság
Város Önkormányzata is az általa átadásra kerülő területtel,
- a földcserével járó költségek viseléséhez a Képviselő-testület
elviekben hozzájárul, a végleges döntést a költségek
ismeretében kívánja meghozni.
A Képviselő-testület utasítja Hegedűs Ferenc polgármestert a
fenti határozat végrehajtására, az ehhez szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

2./ Pótelőirányzat biztosításának kérése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Két részre bomlik az előterjesztés. Az egyik az iskola előtt
lévő kis játszótér felülvizsgálatára, valamint játszótéri eszközök minősítésére érkezett
árajánlat az ÉMI-TÜV SÜD Kft-től, akik korábban a másik három játszótér esetében is
elvégezték a feladatot. 70 eFt + Áfa összegért vállalnák a feladatot. A bizottság 7 egyöntetű
igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Ismertetem.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért az ismertetett határozati
javaslattal.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
77/2015. (V.05.) sz. KT határozat:
Rétság
Város
Önkormányzat
Képviselőtestülete
megtárgyalta a Pótelőirányzatok biztosításának kéréséről
készített előterjesztést.
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A Képviselő-testület az Általános Iskolával szembeni
játszótér időszaki felülvizsgálatát el kívánja végeztetni, az
ÉMI-TÜV SÜD Kft. 70.000 Ft + áfa árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy az
ellenőrzést megrendelje.
A játszótér felülvizsgálatának 70.000+ áfa Ft -os díját a
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A többlet előirányzat
átvezetésére a 2015. évi költségvetés soron következő
módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: szerződés megkötésére: megrendelésekre
2015. május 11., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az előterjesztés második része egy nagyteljesítményű
fűkasza beszerzéséről szól. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy tavalyi év során vettünk egy
hasonló nagyteljesítményű Stil gyártmányú gépet. Ezen felül előkerültek korábban vásárolt, a
közmunkaprogram keretében beszerzett eszközök is. 3 db ALCO gyártmányú fűkasza. A
bizottság jelen pillanatban nem látja indokoltnak a fűnyíró beszerzését, majd vissza lehet
térni a kérdésre, ha probléma lenne a jelenlegi gépekkel. Ismertetem a határozati javaslatot,
amit a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki az ismertetett határozati javaslatot
elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
78/2015. (V.05.) sz. KT határozat:
A Képviselő-testület nem támogatja a költségvetésben nem
tervezett nagyteljesítményű fűnyíró beszerzését.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése (gallyazás)
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző ált. h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez az anyag bizonyos pontosításokra szorul. Egyenlőre csak
a GPS koordináták vannak megadva a fákra, ebből laikusok nem tudnak meg semmit.
Jegyző úr tájékoztatott bennünket, hogy a lakóközösségek nyilatkozata már lassan készen
van. A bizottság javaslata, hogy ezt a napirendet ma ne tárgyaljuk, majd 22-én vissza fog
jegyző úr ígérete szerint kerülni a testület elé. A bizottság javaslata, vegyük le ma
napirendről a témát. Köszönöm.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki egyetért a javaslattal kérem
szavazzon.
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
79/2015. (V.05.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete mai
ülésének napirendjéről leveszi a Tulajdonosi hozzájárulás
kérése (gallyazás) című napirendet.
Jávorka János képviselő: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az Ad – hoc bizottsághoz két
kérelem érkezett utaztatási kérelmek, az egyik esetében kell még egy hiánypótlást
megejteni. A héten ezekben a kérdésekben egyeztetnünk kell. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Nógrád Megyei Közgyűlés kérdése, akarunk-e Nógrád
Megye Díszpolgára kitüntető cím, Nógrád Megye Szontágh Pál díj, Nógrád Megye Bérci
Károly Díj, Nógrád Megye Szondy György cím, Nógrád Megye Gazdaságáért díj, Nógrád
Megye Sajtó díja, május 26-áig kell megküldenünk, ha valakit javasolunk.
Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 17 óra 40 perckor bezárom.

Kmft.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Jávorka János
jkv.hit.

dr. Varga Tibor
jegyző

dr. Szájbely Ernő
jkv.hit.
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