Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2015.(IX.09.)sz. jegyzőkönyve

17. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. szeptember 09. napján 18 óra 15 perces kezdettel, Rétság Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott 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 adm.
2 fő érdeklődő
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket.
Megkérlek Karcsi a diktafont vegyed le az asztalról, nem vagy média.
Girasek Károly rétsági lakos : Az SZMSZ-ben az van, hogy bárki készíthet felvétel.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ha az utcáról bárki betér, készíthet felvételt?
Girasek Károly rétsági lakos: Igen, ez van a törvényben, és ez van az SZMSZ-ben.
Hegedűs Ferenc polgármester: Megmondom őszintén, engem zavar. Ajz is zavar, hogy
csinálsz fényképet jobbról-balról, a fülemről stb.
Megállapítom, hogy 6 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Katona doktor jelezte,
egyéb elfoglaltsága miatt nem biztos, hogy az ülésre megérkezik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
felkérem Jávorka János valamint Varga Dávid Géza képviselő urakat. Kérem szavazzon, aki
a javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők a
javaslatot elfogadták.
Javasolom a 4. napirendi pont, Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása című napirend
levételét.
8. napirendként szóbeli előterjesztésem lenne a Bizottsági tag megválasztása című téma.
Közben bejött egy zárt ülés is, Közalkalmazott kinevezése címmel. Van-e valaki más
javaslata a napirendekkel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a javaslatokkal egyetért, megállapítom, hogy
jelenlévők 6 igen egyöntetű szavazattal mai ülésünk napirendi pontjaira tett javaslatot
elfogadták.
Ismertetem mai ülésünk napirendi pontjait. Aki egyetért, kérem szavazzon. Megállapítom,
hogy az ülés napirendi pontjait a testület 6 igen egyöntetű szavazattal elfogadták, és az
alábbiak szerint tárgyalták.
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1.) Műszaki ellenőri feladatokra érkezett árajánlat elfogadása, szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2.) Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3.) Szociális tüzelőanyag igénylésének lehetősége
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4.) Támogatási szerződés jóváhagyása (Rendőrség)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5.) Közösségi autóbusz értékesítéséhez tulajdonosi döntések meghozatala
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6.) Lakossági veszélyes hulladék ártalmatlanítási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7.) Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
8.) Bizottsági tag megválasztása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
9.) Egyebek

Zárt ülés:
1./ Közalkalmazott kinevezése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

1./ Műszaki ellenőri feladatokra érkezett árajánlat elfogadása,
szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Hegedűs Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a
napirendet, megkérem elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A testületi ülést megelőzően tartotta a Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottság az ülését, amelyen 6 jelenlévő bizottsági taggal a bizottságunk
határozatképes volt. Jelen napirendet is megtárgyaltuk. Ismeretes, hogy a Képviselő-testület
elfogadta a 2015. évi karbantartási tervét. A végrehajtás során elkülönítésre kerültek az
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építési engedélyköteles és nem építési engedélyköteles munkák. Jelenleg a nem építési
engedélyköteles munkák közbeszerzési eljárása folyik. A munkák ellenőrzésére műszaki
ellenőr bevonása szükséges. Ezen feladatok ellátására ajánlatot kértünk a KOVATERV Kft.
ügyvezetőjétől, aki megtette árajánlatát, illetve mellékelt egy szerződés tervezetet is. A
bizottsági ülésen különösebb vita nem alakult ki, szükség van a feladat elvégzésére, és
alkalmasnak találtuk a megnevezett céget. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem szavazzon,
aki a bizottság ajánlását elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 6 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát.

Képviselőszavazattal

169/2015.(IX.09.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a műszaki ellenőrzésre érkezett
árajánlat elfogadásáról, szerződés jóváhagyásáról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a KOVATERV Kft. 750.000 Ft
+ áfa összegű árajánlatát elfogadja. A határozat
mellékletét képező szerződést
jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert,
hogy a megbízási szerződést aláírja.
A Képviselő-testület a műszaki ellenőrzés nem
tervezett költségét a 2015. évi költségvetés
tartaléka terhére biztosítja. A 2015. évi
költségvetés soron következő módosításakor az
előirányzat átvezetést el kell végezni.
Határidő: szerződés aláírására 2015. szeptember
10.,
költségvetés módosítására szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
2./ Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2015. évben a város közterületeinek és épületeinek
karbantartásáról van szó, amelyek több ütemben valósulnak meg. A munkák között vannak
építési engedélyhez kötött feladatok, valamint nem építési engedélyköteles feladatok is. Arra
tekintettel, hogy az előkészítés a tervezetthez képest csúszott, a munkákra kettő
közbeszerzés kerül kiírásra. Jelen ülésen a nem építési engedélyköteles munkák
közbeszerzési dokumentációját kell jóváhagyni. Kaptunk egy ajánlattételi felhívást, illetve egy
ajánlati dokumentációt. A bizottsági ülésen jelen volt Márkus Pál közbeszerzési szakértő is,
aki a feltett kérdésekre választ adott, a javítások, módosítások, kisebb kiegészítések
átvezetésre kerültek. Változás a szerződés időtartama, és a teljesítés határideje az
ajánlattételi felhívásban 2015. december 10-ről 2016. január 30-ára javasolja a bizottság
módosítani. Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napját pedig szeptember 10-ében
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javasoljuk elfogadni. A dokumentációban is történt néhány apró pontosítás. A határozati
javaslat kiegészítésre került, hogy kinek küldje meg a közbeszerző az ajánlattételi felhívást.
Ismertetem a határozati javaslatot.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én javasolnám, hogy térjünk át a viacolor felhasználásra,
ebben kellene gondolkodnunk. Kicsit többe kerül, de szebbé tehetnénk vele a várost. A
Penta ezt profi módon csinálja, tőlük is kérjünk ajánlatot.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Előnye, hátránya is van a viacolornak. Késve vagyunk, nagy
céget ilyen kis munkára megkérni már nem igazán illdomos.
Hegedűs Ferenc polgármester: Javasolom, hogy szólítsuk meg a Penta Kft-t is, hátha
elvállalják. Kérjünk 4 helyről ajánlatot. Kérem, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
Megállapítom, hogy 2 igen, 4 nem szavazattal a javaslatot a Képviselő-testület nem fogadta
el.
Kérem szavazzon, aki a bizottság által javasolt határozati javaslatot elfogadja.

Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen, 2 nem szavazattal meghozta
alábbi határozatát.
170/2015.(IX.09.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről
szóló
3/2015.
(III.12.)
önkormányzati rendelet 21.§ (2) bekezdés b)
pontjában meghatározott város karbantartási
munkák I. ütemére vonatkozó közbeszerzési
dokumentációinak
jóváhagyásáról
készített
előterjesztést.

-

A Képviselő-testület a határozat
képező
Ajánlattételi felhívást és az
Ajánlati dokumentációt
jóváhagyja.

mellékletét

Felkéri a közbeszerzést lebonyolító vállalkozás
képviselőjét
a
közbeszerzési
felhívás
közzétételére.
Az ajánlattételi felhívást a közbeszerzési
szakértőnek az alábbi vállalkozásoknak kell
megküldenie:
Út-Finis Kft. 2151 Fót, Alagi út 28.
Váci Útépítő Kft. 2600 Vác, Rákóczi út 20.
BITUNOVA Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D.
épület
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Határidő: 2015. szeptember 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
3./ Szociális tüzelőanyag igénylésének lehetősége
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Tavalyi évhez hasonlóan a belügyminiszter felhívása alapján
idén is lehetőség adódik szociális tüzelőanyag támogatás igénylésére. Ez vagy
keménylombos tűzifa, vagy barnakőszén lehet. A bizottságnak egyértelmű állásfoglalása az,
hogy a határozati javaslatban megfogalmazottakat támogatja, induljunk ezen a pályázaton. A
határozati javaslatot a bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a
testületnek. Köszönöm szépen.
Dr. Varga Tibor jegyző: A szociális rendelet módosítására is szükség lesz, a Bursa
Hungarica miatt is. Egyszerűsíteni lehetne, a bizottság dönti el utána úgyis, kinek mennyit
ad.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Most ebben nem tudunk szavazni.
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki egyetért a bizottság javaslatával, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 6 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát.

Képviselőszavazattal

171/2015.(IX.09.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
szociális
tüzelőanyag
igénylésének
lehetőségéről
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a szociális ellátások körének
bővítése érdekében a szociális tüzelőanyag
igénylést be kívánja nyújtani. Az igénylésben 212
m3 keménylombos tűzifa támogatását kéri
feltüntetni. A települési önkormányzatok szociális
célú
tüzelőanyag
vásárláshoz
kapcsolódó
kiegészítő
támogatásáról
szóló
pályázati
felhívásban megfogalmazott feltételeket vállalja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert az
igénylés aláírására és benyújtására.
A Képviselő-testület az önrész 269.240 Ft-os
összegét, valamint a kezelési, raktározási, őrzési,
szétosztási, kiszállítási költségeket a 2015. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Utasítja
Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 2015. évi
költségvetés soron következő módosításakor az
előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.

Határidő: igénylés benyújtására 2015. szeptember
30.
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költségvetés módosítására szöveg
szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester,

4./ Támogatási szerződés jóváhagyása (Rendőrség)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az augusztusi ülés napirendje volt a Rétsági Rendőrkapitány
úr kérelme, 3 db számítógép beszerzése tárgyában. A kérelmet a testület támogatta.
Megérkezett a támogatási szerződés-tervezet, a Megyei Rendőr-főkapitányságtól. A
bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja 6 egyöntetű igen szavazattal.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 6 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát.

Képviselőszavazattal

172/2015.(IX.09.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Rétsági Rendőrkapitánysággal
kötendő Támogatási szerződés jóváhagyásáról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 3 db számítógép (hardver)
térítésmentes átadására vonatkozó Támogatási
szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs
Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
A megyei rendőrfőkapitány jóváhagyását követően
a számítógépeket be kell szerezni és át kell adni a
Támogatott részére.
Határidő: szerződés aláírására 2015. szeptember
10., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
5./ Közösségi autóbusz értékesítéséhez tulajdonosi döntések
meghozatala
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A kiadott megbízási szerződés, amit annak idején Bánszki úr
aláírt Budapesten, nyilván neki ehhez nem volt jogosultsága, de Őt ezért hibáztatni nem
lehet. Annak a megbízási szerződésnek több pontja is pontatlan volt. Egyrészt a sikerdíjnak
a mértéke nem volt megjelölve, illetve nem szerepelt benne, amennyiben a járművet eladja
az eladó, hogyan, milyen határidőn belül kerül az önkormányzathoz az összeg. E-mailban
kéri a cég, két variációt közölve a sikerdíj vonatkozásában, hogy kerüljön beépítésre a
szerződésbe. Nyilván lehet harmadik variáció is. A másik pont tartalmazza, hogy az összeget
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haladéktalanul átutalják a megbízó önkormányzatnak. A bizottság javaslata, hogy készüljön
egy kiegészített szerződés, ami egyeztetésre kerül a céggel, utána kerüljön vissza a
szeptember 25-i testületi ülésre. Köszönöm szépen.
Varga Dávid Géza képviselő: 2015. december 31-ig kötjük a szerződést, addig lehet ott az
autó, vagy ez arra vonatkozik, hogy addig kell a költségvetés tartaléka terhére biztosítani.
Meddig áll ott a busz, ha nem megy el?
Fodor Rita jegyző ált.h.: Havonta fizetünk, azt nem tudjuk, hogy meddig áll ott a busz. A
testület döntése lesz, meddig tartjuk ott a járművet. A december 31-et azért írtam, hogy a
költségvetésben fennakadást ne okozzon.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A cégnek nem érdeke, hogy ott tárolja a buszt, a sikerdíj
hajtja őket.
Hegedűs Ferenc polgármester: A busz eladását még mindig nem tudom javasolni. Aki
egyetért a bizottság ajánlásával, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen, 2 nem szavazattal meghozta
alábbi határozatát.
173/2015.(IX.09.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte
a
közösségi
autóbusz
értékesítéséhez
szükséges
karbantartási
feladatokról készített tájékoztatót.
A Képviselő-testület a busz értékesítéséhez
szükséges tulajdonosi döntéseket a már
megkötött szerződések módosítását követően
hozza meg.
Határidő: 2015. szeptember 25.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

6./ Lakossági veszélyes hulladék ártalmatlanítási szerződés
jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2015. szeptember 12-én a Zrínyi utcai parkolóban
elektronikai hulladék lakossági átvételére kerül sor. Ez tavaly is lebonyolításra került. A
bizottsági ülésen egy kérdés hangzott el a csomagolással kapcsolatban. Tavalyi szerződés
is tartalmazta, gond nem volt belőle. A határozati javaslatot és a szerződés tervezetet a
bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincsen, kérem szavazzon,
aki a bizottság javaslatával egyetért.
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Rétság Város Önkormányzat
testülete 6 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát.

Képviselőszavazattal

174/2015.(IX.09.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Fe-Group
Invest
Zrt-vel
elektronikai hulladékok átvételéről kötendő
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét
képező, térítésmentesen biztosított elektronikai
hulladékok
átvételéről
szóló
szerződést
jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező szerződést
aláírja.
Határidő: 2015. szeptember 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

7./ Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Augusztusi ülésünkön tárgyaltuk a Zöld Híd Kft-vel kötendő
szerződésről készített előterjesztést. Akkor az vissza lett adva átdolgozásra. Én a bizottsági
ülésen elmondtam, hogy milyen okok voltak azok, amik miatt ez az előterjesztés
visszaadásra került. A problémák a mostani előterjesztésben kiküszöbölésre, pontosításra
kerültek. A határozati javaslatokat a bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadásra
javasolja a testületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzon,
aki a I. sz. határozatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 6 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát.

Képviselőszavazattal

175/2015.(IX.09.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a
Rétsági Polgármesteri Hivatal között kötendő
szerződés-tervezet
jóváhagyásáról
készített
előterjesztést.
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét
képező
Komplex
hulladékgazdálkodási
tevékenységre szóló szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a
szerződés aláírására.
A 2015. évi hulladékszállítás költségeire a
Polgármesteri Hivatal költségvetésében a 011130
Általános igazgatás COFOG dologi kiadásai
között a nem szakmai szolgáltatás (33791)
rovaton 45.156 Ft, az áfa (3511) rovaton 12.192 Ft
többlet előirányzatot biztosít.
A többletelőirányzatok 57.348 Ft-os összegét a
Képviselő-testület az intézmény finanszírozás
pótelőirányzatával biztosítja.
Az előirányzatok átvezetésére a 2015. évi
költségvetés soron következő módosításakor
javaslatot kell tenni .
Határidő: szerződés aláírására 2015. szeptember
…,
költségvetés módosítására szöveg
szerint
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a II. sz. határozatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 6 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát.

Képviselőszavazattal

176/2015.(IX.09.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a
Rétság Város Önkormányzata között kötendő
szerződés-tervezet
jóváhagyásáról
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét
képező
Komplex
hulladékgazdálkodási
tevékenységre szóló szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
szerződés aláírására.
A 2015. évi hulladékszállítás költségeire a város
költségvetésében
a.) 066010 Zöldterület kezelés COFOG dologi
kiadásira 162.816 Ft + 43.960 Ft áfa (összesen
206.776 Ft),
b.) 013350
Önkormányzati
vagyonnal
való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok COFOG
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dologi kiadásaira 40.704 Ft + 10.990 Ft áfa
(összesen 51.694 Ft)
c.) a
Polgármesteri
Hivatal
intézményfinanszírozására
57.348
Ft
pótelőirányzatot biztosít.
A Képviselő-testület az összesen 315.818 Ft
többletkiadás fedezetéül a 2015. évi költségvetés
tartalékát jelöli meg.
Az előirányzatok átvezetésére a 2015. évi
költségvetés soron következő módosításakor
javaslatot kell tenni
Határidő: szerződés aláírására 2015. szeptember
14., költségvetés módosítására szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

8./ Bizottsági tag megválasztása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Hegedűs Ferenc polgármester: Továbbra is szeretném megjelölni bizottsági tagnak Gál
Gábor urat. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.
Megállapítom, hogy 2 igen, 4 nem szavazattal a
Képviselő-testület a bizottsági tag személyére tett
javaslatot nem fogadta el.
9./ Egyebek
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottsági ülésen is felhívtam a figyelmet, hogy szeptember
22-én lejár a DUPLEX Kft-vel határozott időre kötött szerződésünk. Ezzel kapcsolatosan
lesznek teendőink. Fel kell mondani, ha lehet közös megegyezéssel az ÁRGUS SZEM Kftvel kötött szerződést. A javaslat az volt a bizottsági ülésen, hogy a 25-i ülés előtt egy
rendkívüli ülésen foglalkozzunk a témával, hogy milyen megoldás jöhetne szóba.
Szeptember 9-ét írunk, augusztus elején volt egy megbeszélés a kormányablak
kialakításával, valamint ennek kapcsán az épületek cseréjéről is. Dr. Szabó Sándor
kormánymegbízott úr részéről elhangzott egy olyan kérés, hogy szeptember 15-ig kéri, hogy
az épületben lévő bérlőkkel tárgyalás kerüljön lefolytatásra, azzal kapcsolatban, hogy
hogyan lehetne megfelelő más elhelyezéssel, vagy egyéb módon kárpótolni, ha elhagynák
az épületet. Kérdésem polgármester úr felé, hogy folyt-e valamilyen megbeszélés, tárgyalás
a három bérlővel, illetve ha igen, akkor milyen eredménnyel? A múltkori bizottságon
elhangzott polgármester úrtól egy fél mondat, hogy a maga részéről nem támogatja a cserét,
hanem inkább abban gondolkodik, hogy ennek az épületnek a megtartása lenne a jobb
megoldás. Ebben mi az álláspontod polgármester úr?
Hegedűs Ferenc polgármester: A vállalkozók pénzt akarnak látni, ingatlan nem igazán
érdekli őket. A Kormányhivatalnak kellene ezt megoldani, nekünk annyi pénzünk nincs, hogy
megoldjuk ezt a feladatot. Én azt mondom most is, hogy közösen tegyük rendbe az épületet,
a földszintről nekünk csak ez a házasságkötő terem kellene az üléseink, valamint a
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házasságkötések miatt. A városban „leharapnák” a fejemet, ha én ettől az épülettől
megszabadulnék. Ha a Járási Hivatal megszűnne, mit csinálnánk? Mit mondanánk az
embereknek? Segítenünk kell maximálisan, a kormányablak kialakításában is., ez
természetes. Érinti a rétsági lakosokat is. Nem látom a végét, hogyan lehetne a három
vállalkozóval megegyezni. Úgy gondolom, hogy a véleményüket nem fogják megváltoztatni.
Dr. Varga Tibor jegyző: További változások várhatók. A két építészt is elviszik,
gondolkoznunk kell majd műszaki szakemberben. Helyiséget kell majd a Szociális Irodának
biztosítani. Anyakönyvi és a kereskedelmi engedélyezések is a Járási Hivatalhoz fognak
kerülni. Ha az anyakönyv elkerül, a járásnak erre a teremre is szüksége lesz.
A Szakképzési Centrumnak holnap küldjük meg az anyagot. A zeneiskola igazgatója
keresett meg bennünket, hogy úgy tudja, nem lesz helyük. A szakszolgálat központja a
megye, a zeneiskoláé Balassagyarmat. Nem tudni, bérelni, vagy vagyonkezelésbe akarják
venni a termeket.
Hegedűs Ferenc polgármester: Mi lenne, ha a Kormányhivatallal leülnénk, és gesztusból a
laktanyában felajánlanánk egy épületet? Ott a kormányablakot is meg tudnák valósítani.
Jávorka János képviselő: Gondolod, lenne rá pénz?
Hegedűs Ferenc polgármester: A Földhivatal régi főnökét megkértem jöjjön el, kértem tőle
tájékoztatást. Elmondta, hogy 2007-ig ő volt a vezető, sokan kérték az irodákat, egyet sem
adott el. Elment nyugdíjba. Más lett a vezető, és az ő idejében bérelte az ÁFÉSZ az
irodákat. Borbély Lászlóhoz kerültek az irodák, Ő adta el őket ezeknek az embereknek.
Kelemen úr azt mondta, hogy Ő visszamenne, hogy egyáltalán jogszerű volt-e ez a dolog, az
állam vagyonát így elherdálni. A jelenlegi tulajdonosokat kárpótolni lehetne, ők jóhiszeműen
vásárolták meg az irodákat. Felhívtam dr. Szabó Sándor urat, ezt elmondtam, Ő azt mondta,
rövid az idő, erre már nincs ideje.
Girasek Károly rétsági lakos: Kérem polgármester urat, szavaztassa meg az SZMSZ 19.§.
j.) pontja alapján, hogy szólhassak 5 percben közérdekű ügyben.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki javasolja, hogy Girasek Károly
rétsági lakos közérdekű ügyben hozzászólhasson.
Megállapítom, hogy 4 igen, 2 nem szavazattal a
testület támogatja, hogy Girasek Károly rétsági lakos
az ülésen hozzászólhasson.
Girasek Károly rétsági lakos: Mint ahogy ez a paragrafus, amit idéztem ugyanúgy
vonatkozik mindenkire, szeretném csupán a jegyzőkönyvi rögzítés végett kihangsúlyozni, és
kérni nagy tisztelettel polgármester urat, hogy a jövőben az állampolgársági jogával
szabályosan élő állampolgárokat legyél olyan kedves, ne zaklasd. Benne van az SZMSZ 14.
pontjában, hogyha a testületi ülés nyilvános, azon hang-film és video felvétel az ülés teljes
időtartamában készíthető, még akár a szünetben is. Ennek a rendeletnek a betartásáért Te
felelős vagy. Neked ismerned kell ezt a rendeletet, és állampolgári joggal élő
állampolgárokat zaklatni nem illő dolog, azt gondolom. Jövőbe azt kérem, hogy ezt ne tedd.
Én semmi mást nem szoktam tenni, csak amit a törvény megenged. 55-el sem megyek
Rétság utcáján, mert nem engedi meg a törvény. Kérem, hogy a jegyzőkönyvben
szerepeljen. Nem tudom micsoda dolog, hogy a polgármester az állampolgárokat zaklatja
jogtalanul. Ez elviselhetetlen. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Bocsánatot kérek Karcsi. Eljössz ide, innen fényképezel,
onnan fényképezel, mintha nyomozó volnál Karcsi.
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Girasek Károly rétsági lakos: Ha idejönne több TV társaság is, egyiknek sem mondhatnád,
hogy menjen el.
Hegedűs Ferenc polgármester: Az média Karcsi.
Dr. Varga Tibor jegyző: Szerintem ezt mindegyikőnk megértette, annyit javítanék, hogy nem
jogszabályról beszélünk, hanem az Alkotmánybíróság külön határozata, de ez lényegtelen is.
Folytassuk az ülést.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ha nincs egyebekben más, megköszönöm a munkát, kis
szünet után zárt ülésen folytatjuk a munkát. A nyílt ülést 18 óra 55 perckor bezárom.

Kmft.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Jávorka János
jkv.hit.

dr. Varga Tibor
jegyző

Varga Dávid Géza
jkv.hit.
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