Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2015. (VI.30.) számú jegyzőkönyve

13. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. június 30. napján 19 óra 20 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt Képviselő-testületi
rendkívüli 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 adm.
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket.
Megállapítom, hogy 6 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek felkérem Kotroczó Balázs és Varga Dávid Géza képviselő urakat. Kérem
szavazzon, aki a javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal
jelenlévők a javaslatot elfogadták.
A meghívón szereplő napirendeken kívül javasolom felvételre. 5. napirendként kérem
megtárgyalni Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsági tag lemondása, 6. napirendként
Rétsági Polgárőr Egyesület kérelme, 7. napirendként Képviselői tiszteletdíj felajánlás, 8.
napirendként TKB Ad-hoc bizottsághoz érkezett kérelmek, illetve 9. napirendként Óvoda
zárva tartása, 10. napirendként Egyebek napirendet. Kérem szavazzon, aki a javaslattal
egyetért. Megállapítom, hogy a napirendek felvételével a testület 6 egyöntetű igen
szavazattal egyetért.
Kérem szavazzon, aki a mai ülés napirendjeivel egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület a mai ülés napirendjeit 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint
tárgyalta.
1./ A 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
2./ Konyha közbeszerzésének elbírálása
Előterjesztő: Bulejka András KBB elnöke
3./ Tájékoztatás „Nyári diákmunka elősegítése” programról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
4./ Földhaszonbérleti szerződéskötésre kérelem
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
5./ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsági tag lemondása
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
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6./ Rétsági Polgárőr Egyesület kérelme
Előterjesztő: Jávorka János elnök
7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlás
8./ TKB Ad-hoc bizottsághoz érkezett kérelmek
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
9./ Óvoda zárva tartása
10./Egyebek
1./ A 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Hegedűs Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a
napirendet, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a testületi ülés
előtt tartotta ülését, ahol először 7, majd 6 bizottsági tag jelenlétében, határozatképesen
ülésezett. Néhány módosítás, kiegészítés történt, az így módosított anyag majd kiosztásra
kerül.
A bizottság javaslata, hogy a gyalogátkelőhelyre (aminek a létrehozásával természetesen
egyetértünk, hiszen a programunkban is benne van) tervezett 500 eFt most ne kerüljön be a
költségvetésbe, még nem tartunk ott. Ugyanígy javasoljuk kivenni a 200 eFt+Áfa összeget a
virágvásárlásra, itt az a javaslat, hogy a cofog-on belül legyen átcsoportosítva az összeg.
Elhangzott, hogy a szociális területen lévő visszafizetési kötelezettség kialakulásának
körülményeit a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 3 tagja vizsgálja meg, hogyan
alakult ki ez a kötelezettség az évek során. Erről a három tagú bizottság majd jelentést fog
tenni a PVB-nek.
Elhangzott, hogy a KRESZ parkba locsolási célra kellene vásárolni még egy szivattyút, és
tartozékait. Várható költség 260 eFt. A bizottság egyetért a beszerzéssel, átcsoportosítással
lehet rendezni. Padok beszerzése szükséges több helyre is, javaslatunk, mérjük fel hány
darab kell, egységes megoldásra kell törekedni a padok tekintetében. A bizottság a
módosításokkal együtt 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Hegedűs Ferenc polgármester: Megakadt a szemem a felsorolt visszafizetési
kötelezettségeken. Szociális téren 2.290.000 Ft, óvoda részéről 800.000 Ft, meg 174.000 Ft.
A felelősöket meg kell keresni, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő.
Aki egyetért a bizottság javaslatával, és elfogadja a rendelet-tervezetet, kérem szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal
megalkotta alábbi, 11/2015. (…) rendeletét:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (….. ) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III.12.) rendelet módosításáról
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a
2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
R.) módosításáról - a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az
alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„3.§ A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 936.019 ezer Ft-ban állapítja
meg.”
2.§
A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„4.§ (1) A Képviselő-testület 936.019 ezer Ft bevételi főösszegből
a)
b)
C)

felhalmozás célú bevételt
működési célú bevételt
2014. évi pénzmaradványt

18 347 ezer Ft-ban
714 579 ezer Ft-ban
203 093 ezer Ft-ban

állapítja meg
(2) A 936.019 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az
alábbiak szerint állapítja meg:
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Önkormányzat összesen:
15
18 589
18 604
186 263
46 218
168 788
1 176
7 160
167 205
42 303
619 113
298 302
936 019

Egyéb fejlesztési kiadás
Felújítás
Fejlesztési célú kiadás összesen
Személyi jellegű juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Támogatásértékű kiadás
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
Költségvetési szervek támogatása
Szociális ellátás
Működési kiadás
Tartalék
Költségvetési kiadások összesen

ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban

(3) Az önkormányzat és intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet
részletezése szerint 93,043 főben állapítja meg, melyből a közhasznú
foglalkoztatottak létszáma 36,5 fő.
3.§
A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
(1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.
Helyi adó
Átengedett adó
Központi támogatás
Működési bevétel össz.
Fejlesztési célú bevétel
Pénzmaradvány

751 547
33 836
89 621
51
286 850
8 120
120 976
539 454
18 347
193 746

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Pénzbeni ellátás
Támogatásértékű kiadás
ÁHT-n k. pe. Átadás
Intézményfinanszírozás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

751 547
83 305
18 759
114 733
42 303
1 176
7 160
167 205
18 604
298 302

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/513. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.
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(3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 54,875 főben állapítja
meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 20,375 fő.
4.§
A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
( 1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.
Önkormányzati támogatás
Működési bevétel össz.
Pénzmaradvány

86 233
4 920
0
0
80 407
85 327
906

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

86 233
47 368
12 077
26 788
0
0

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és II/5.-8.
számú mellékletek szerint jóváhagyja.
(3) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 15 főben állapítja meg,
5.§
A R. 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
7.§ (1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg .
1.000 Ft-ban
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.
Önkormányzati támogatás
Működési bevétel össz.
Pénzmaradvány

54 262
0
0
0
52 073
52 073
2 189

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

54 262
37 668
10 614
5 980
0
0
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(2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és III/
5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.
(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 13,5 főben állapítja
meg.
6. §
A R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
(1000 Ft-ban)
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.
Önkormányzati támogatás
Működési bevétel össz.
Pénzmaradvány

43 977
2 419
581
0
34 725
37 725
6 252

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

43 977
17 922
4 768
21 287
0
0

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvár kormányzati funkciónkénti előirányzatait
a IV./1-3. és IV./5-8. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.
(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,668 főben állapítja
meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 1 fő.

7.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
8.§
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A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép
A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
A R. I/4. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
A R. I/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép.
A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete lép.
A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/9. számú melléklete
lép.
9.§

(1)
(2)
(3)
(4)

A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
A R. II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.
10. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.
A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.
A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép.
A R. III/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.
11.§

(1)
(2)
(3)
(4)

A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép.
A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.
A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.
A R. IV/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.
12.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Hegedűs Ferenc

dr. Varga Tibor

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék
A rendelet 2015.

napon kihirdetésre került.
Dr. Varga Tibor
jegyző
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2./ Konyha közbeszerzésének elbírálása
Előterjesztő: Bulejka András KBB elnöke
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő – testület annak idején a konyha bérbeadásáról
döntött. Megindult egy közbeszerzési eljárás. A felhívásra végül is 4 ajánlat érkezett. Sodexo
Magyarország Kft, Junior Vendéglátó Zrt., EBM Trade Szolgáltató Kft., és Vác és Vidéke
Vendéglátó Kft. részéről. A PVB ülése előtt tartotta ülését a Közbeszerzési Bíráló Bizottság,
amelyen jelen volt Márkus Pál közbeszerzési szakértő, a Márkus és Tsa. Kft. képviseletében.
A Bíráló Bizottság határozatképes volt. Márkus úr elmondta, hogy meglepően nagy volt az
érdeklődés. Nyolcan kértek dokumentumokat, ajánlat 4 érkezett. A közbeszerzési eljárás
megfelelő rendben zajlott. Jelenlévők több kérdést tettek fel, amelyek megválaszolásra
kerültek. Az ilyenkor szokásos hiánypótlások is lebonyolításra kerültek. Ennek kapcsán
kiderült, hogy az egyik ajánlattevőnek, a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft-nek az ajánlata
érvénytelen. Olyan hibák voltak, amelyeket a közbeszerzési törvény nem enged hiánypótolni.
Ezzel a vállalkozás ki is zárta magát a versenyből. Három érvényes, és egy érvénytelen
ajánlat van. A legjobb ajánlatot az EBM Trade Szolgáltató Kft. nyújtotta be, amelyik
összegben is az értékhatár alatt van. A közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes. Erről
született egy határozati javaslat, amit a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra
javasol a Képviselő-testületnek. Köszönöm.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én a magam részéről nem szerettem volna kiadni a
konyhát. Aki egyetért a bizottság javaslatával, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4 igen, 2 nem szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
119/2015. (VI.30.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vállalkozási szerződés
Rétság Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül közétkeztetési szolgáltatás
ellátására, az önkormányzati főzőkonyha és étkezde üzemeltetésével, a bérleti díj
megfizetésével közbeszerzési eljárás folyamán benyújtott ajánlatokról készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig, a felhívásban
megadott helyszínre (lezártan), 4 ajánlattevőtől érkezett ajánlat az alábbiak szerint:
1.
2.
3.
4.

Sodexo Magyarország Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 31.)
Junior Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Mester u. 29-31.)
EBM Trade Szolgáltató Kft. (1089 Budapest, Visi I. utca 7. 1. em. 2.)
Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. (2163 Vácrátót, Dózsa Gy. u. 32.)

Ajánlatkérő számára a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló anyag biztosított volt.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltak szerint létrehozott
Közbeszerzési Bíráló Bizottság elvégezte az ajánlatok ellenőrzését és értékelését.
A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság szakvéleményét és döntési javaslatát
is elfogadva megállapítja, hogy a Sodexo Magyarország Kft., a Junior Vendéglátó Zrt., és az
EBM Trade Szolgáltató Kft. ajánlata érvényes, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés
teljesítésére is. A Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. ajánlata a Kbt. 74.§ (1) d) és e) pontja,
valamint a (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.
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A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Az eljárás nyertese:
EBM Trade Szolgáltató Kft. (1089 Budapest, Visi I. utca 7. 1. em. 2.)
Ajánlati ár (bruttó HUF/év): 28.783.353,- Ft/év
Kiválasztásának indokai: ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat
eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott rész-szempontjai szerint
értékelte. Az ajánlattevő a súlyszámmal korrigált legtöbb pontszámot kapta.

A Képviselő-testület felkéri az eljárás lebonyolításával megbízott Márkus és Társai Kft.
képviselőjét, hogy a fentieknek megfelelően készítse el az eljárás eredményéről készítendő
összegezést, a Kbt. előírásai szerint küldje meg azt az ajánlattevők részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy az ajánlattételi
dokumentációban jóváhagyott szerződést a nyertes pályázóval, a törvényes határidő betartása
mellett aláírja.
Határidő: határozat megküldésére 2015. július 01., majd szöveg szerint
Felelős: határozat megküldésére Fodor Rita
szerződés aláírásáért Hegedűs Ferenc polgármester

3./ Tájékoztatás „Nyári diákmunka elősegítése” programról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ismételten lehetőség nyílik nyári diákmunka elnevezésű
program indítására. 16 és 25 év közötti tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok vehetnek
ebben részt. Évek óta, amióta lehetőség van rá, mindig igénybevettük, és mindig sikeres is
volt a program. A fiatalok lelkesen, becsületesen dolgoztak, hasznos munkát végeztek a
város számára. A bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazással javasolja
elfogadásra.
Hegedűs Ferenc polgármester: 56 gyermeket vesznek fel a járásban. 7 fős keretet kaptunk,
10 jelentkező van, ígéretet kaptunk, a három főre a keretet biztosítják számunkra. Kérem, aki
a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
120/2015. (VI.30.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Nyári diákmunka” program beindítási
lehetőségéről készített tájékoztatót.
A Képviselő-testület a programban 100 % támogatási
intenzitás mellett részt kíván venni. Felhatalmazza
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Hegedűs Ferenc polgármestert július és augusztus
hónapokra a maximum 10 fő/hónap munkaerőigény
benyújtására, a foglalkoztatásra vonatkozó szerződés
aláírására.
A létszám, valamint a bér és járulékköltségek
ismeretében a 2015. évi költségvetés módosítására
javaslatot kell tenni.
Határidő: szerződés aláírására 2015. július 01.,
majd a 2015. évi költségvetés soron következő
módosítása
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

4./ Földhaszonbérleti szerződéskötésre kérelem
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Klúcsik Mihály rétsági lakos fordult kérelemmel az
önkormányzathoz, Rétság külterületen a Suzuki szalon mellett lévő területet szeretné bérbe
venni. A napirenddel kapcsolatban meglehetősen nagy vita alakult ki. Pro és kontra érvek
hangzottak el jogi, és egyéb kérdésekben is. A részletes vitát nem fogom ismertetni. A
bizottság javaslata, hogy most ne döntsünk az ügyben, kérjük meg a vállalkozót, hogy az
illetékes rendőrhatóságtól és közútkezelőtől szerezzen be egy nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy ők a helyszínnel egyetértenek-e, nem teremt-e balesetveszélyes
helyzetet. Amennyiben az állásfoglalás megszületik, testület elé kerül újra a kérelem, rövid
időn belül rendkívüli ülés lesz. Köszönöm szépen.
Fodor Rita jegyző ált.h.: Ismertetem a határozati javaslatot.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4 igen, 2 nem szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
121/2015. (VI.30.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Klúcsik Mihály földhaszonbérleti
szerződéskötésre irányuló kérelmét.
A Képviselő-testület jelenleg a kérelemről nem dönt.
Határidő: ----Felelős: -----

5./ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsági tag lemondása
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Majnik László Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
külsős tagja lemondását írásban jelezte polgármester úr felé. A lemondás június 24-én
érvénybe lépett a fennálló törvény értelmében. Polgármester úr jogköre, hogy a bizottsági
tag pótlására javaslatát megtegye.
Hegedűs Ferenc polgármester: Gál Gábor rétsági lakost javasolom bizottság külsős
tagjának.
Szavazásra bocsátom a fenti javaslatomat.
Megállapítom, hogy 2 igen, 4 nem szavazattal a
javaslatot nem fogadta el a Képviselő-testület.
Dr. Varga Tibor jegyző: Kérem tőletek, hogy beszéljétek meg a dolgot, ne legyen
végeláthatatlan szavazások sora.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az SZMSZ 9 tagú bizottságot tartalmaz. A polgármester
jogköre javaslatot tenni, elfogadni ezt a testületnek kell. Ha van egyezség az a
legcélszerűbb, ha nincs egyezség, lehet ezt nagyon sokáig húzni, de akkor szembemegyünk
az SZMSZ-ünkkel.
Hegedűs Ferenc polgármester: Hagyjuk az augusztusi ülésre a döntést. Köszönöm.
Varga Dávid Géza képviselő: Támogatom, hogy hagyjuk az augusztusi ülésre a döntést.
Dr. Varga Tibor jegyző: Következő ülésen is szavazni kell ez ügyben.

6./ Rétsági Polgárőr Egyesület kérelme
Előterjesztő: Jávorka János elnök
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Kérelemmel fordult a testülethez a Rétsági Polgárőr
Egyesület egy 126x58 cm nagyságú tájékoztató tábla kihelyezésével kapcsolatban. A
bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a kérelem elfogadását javasolja a testületnek.
Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Magam nevében gratulálok az egyesületnek, én büszke
leszek arra, ha ez a tábla kikerül. Kérem aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
122/2015. (VI.30.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület
tájékoztató tábla térítésmentes kihelyezésére
irányuló kérelmét.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az egyesület
az előterjesztés mellékletében szereplő 126x58 cm
nagyságú kétoldalú táblát a Nagyparkoló bejárata
melletti
hirdető
oszlopon,
térítésmentesen
elhelyezze.
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Határidő: 2015.07.15.
Felelős : dr.Varga Tibor jegyző
7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlás
Előterjesztő: Jávorka János képviselő
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Jávorka János képviselő úr nyújtott be egy előterjesztést. Az
augusztus havi képviselői tiszteletdíját a Vöröskereszt részére ajánlja fel, Idősek napi
rendezvény megszervezésére. Kisebb módosítást történt a megállapodásban, ezzel együtt a
bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a
testületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
123/2015. (VI.30.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Jávorka János Képviselő Úr tiszteletdíj
felajánlásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Jávorka
János képviselő augusztus havi tiszteletdíjáról
lemond, azt a Rétsági Vöröskeresztes civil
szervezet részére, az Idősek napi rendezvény
biztosítása céljára ajánlja fel.
A Képviselő-testület a tiszteletdíj felajánlás miatt az
önkormányzati jogalkotás cofog 051211 tételén a
személyi jellegű kiadások előirányzatát 50.000.-Fttal, a járulék előirányzatot 13.500.- Ft-tal csökkenti,
egyidejűleg a Önkormányzat költségvetésében civil
szervezetek
programtámogatása
előirányzatát
63.500.- Ft-tal emeli.
A 2015. évi költségvetés soron következő
módosításakor az előirányzat változás átvezetését
biztosítani kell.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 63.500.- Ft támogatásra vonatkozó, - az
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és
átadásáról szóló 20/2013. (XI.23.) önkormányzati
rendeleten alapuló - a határozat mellékletét képező
megállapodást a Rétsági Vöröskeresztes civil
szervezettel megkösse.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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8./ TKB Ad-hoc bizottsághoz érkezett kérelmek
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Két kérelem érkezett a bizottsághoz. A Hunyadi Nyugdíjas
Klub csatolta az utas listát, Erdélybe kirándulnak. A bizottság a maximális 150 eFt-os
támogatást javasolja a klubnak.
A másik kérelmet Jónás Pál nyújtotta be, 41 gyermeknek szerveznek egy napos kirándulást
a Balatonra. Az átvállalható költség 70.000 Ft, ezt javasolja elfogadni a bizottság.
A javaslatokat a PVB 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm a támogatásokat. Kérem szavazzon, aki a
határozati javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
124/2015. (VI.30.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok ad-hoc
Bizottság döntéseiről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért a Bizottság döntésével
és a
- Hunyadi János Nyugdíjas Klub utazási költségéből
150.000 Ft-ot,
- Jónás Pál által szervezett balatoni kirándulás
buszköltségéből 70.000 Ft-ot átvállal.
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban
foglaltak szerint kell eljárni.
Határidő: kérelmek szerint
Felelős : Mezőfi Zoltán alpolgármester

9./ Óvoda zárvatartása
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző ált.h.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzon,
aki elfogadja a határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
125/2015. (VI.30.) számú KT határozat:
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az óvoda zárva tartásáról szóló
tájékoztatót.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Napközi
Otthonos Óvoda 2015. augusztus 03 – augusztus
19. napig zárva tartson. Tudomásul veszi, hogy a
zárva tartás alatt a kötelező önkormányzati feladat a
Szendehelyi Meserét Óvodában kerül biztosításra.
A feladatellátásról megállapodást kell kötni. A
megállapodás jóváhagyásával kapcsolatban a 2015.
évi
költségvetésről
szóló
3/2015.
(III.12.)
önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés h pontja
szerint kell eljárni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
10./ Egyebek
Varga Dávid Géza képviselő: A facebookon elindult egy fényképfelvételes dolog, a Kossuth
utca és Köztársaság utca sarkán lévő szelektív hulladéktároló ügyében.
Fodor Rita jegyző ált. h.: Intézkedés történt.
Hegedűs Ferenc polgármester: Csütörtökön elviszik, szombaton meg tele van még a
környéke is.
Jávorka János képviselő: Pásztor Zoltántól a kamerarendszer telepítésére az ajánlatot
tegnap megkaptam, benne van mind az öt gyűjtőhely bekamerázása.
Dr. Varga Tibor jegyző: Nem lehet megtenni, hogy az összes üveges gyűjtőt egy helyre
tesszük le?
Jávorka János képviselő: A szigetre fogják megszokásból továbbra is hordani a
szemetüket.
Hegedűs Ferenc polgármester: A KRESZ parknál meg kellene teljesen szüntetni. Áldatlan
állapotok uralkodnak.
Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 19 óra 50 perckor bezárom.

Kmft.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kotroczó Balázs
jkv.hit.

Varga Dávid Géza
jkv.hit.
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