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27. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2015. december 08. napján 18 óra 50 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 
                         Dr. Katona Ernő képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Varga Dávid Géza képviselő 
                         Dr. Varga Tibor jegyző 
                         Fodor Rita jegyző ált.h. 
                         Lichtenberger Edit adm. 
                         1 rétsági lakos érdeklődő 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy 6 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes.  Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkérem Kotroczó Balázs, valamint Mezőfi Zoltán képviselő urakat. Kérem 
szavazzon, aki a javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal 
jelenlévők a javaslatot elfogadták.  
 
Ismertetem a napirendi pontokat. Van-e más javaslat? Nekem egy napirend felvételére lenne 
javaslatom, dr. Katona Ernő kérését szeretném, ha tárgyalná a testület, és elvi hozzájárulást 
adna.  
 
Kérem szavazzon, aki a módosító indítvánnyal egyetért. 
 
Dr. Katona Ern ő megérkezett az ülésterembe. (7 szavazó) 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Nincs miről szavazni, nincs előterjesztés. Ez egy 
költségvetést érintő kérdés, nem lehet így szavazni. A bizottság sem tárgyalta a dolgot. Miről 
szavazunk? 
 
Dr. Varga Tibor  jegyző: Az összeget tudjuk. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Szóban előterjesztettük, és szerintem nincs ennek 
akadálya.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Annyi akadálya van, hogy ebben a bizottság nem szavazott. 
A bizottság véleménye nélkül nem lehet a testület elé vinni napirendet.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester. Én azon vagyok, hogy tudunk segíteni, ha annyira fontos az 
egészségügy, akkor miért nem tárgyaljuk? Annyi a döntés, hogy Katona Ernő elszámolása ki 
legyen egyenlítve, ha mínusz akkor Ő fog fizetni, ha plusz, akkor mi fizetünk. Erről kell 
szavazni. Szavazásra bocsátom, aki egyetért, szavazzon.  
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A Képvisel ő-testület 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal 
5. napirendként tárgyalja dr. Katona Ern ő kérelmét.  

 
 
 
1./ Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
2./ A házi segítségnyújtás feladatban felmerült új feladatok, problémák kezelése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
3./ Szociális ágazatban dolgozók kiegészít ő pótléka 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
4./ Finanszírozási szerz ődések újrakötése 
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző ált.h.  
 
5./ dr. Katona Ern ő kérelme – szóbeli el őterjesztés 
 

 
1./ Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozása 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést, felkérem 
először a Szociális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.  
 
Jávorka János  Szociális Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsággal 
közös ülést tartottunk, a „C” határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottságunk 4 igen, 1 
nem szavazattal. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A testületi ülést megelőzően tartotta ülését a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság a Szociális Bizottsággal együttesen, először 7, majd 8 fő 
bizottsági tag jelenlétével, határozatképesen. Több kérdés is felmerült, pl. hogy miért ilyen 
későn került ez az anyag elénk. Válaszban elhangzott, hogy a végrehajtási rendelet csak 
november 30-án jött ki. Elhangzott továbbá, hogy a törvényt végre kell hajtani, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ létrehozása kötelező feladat. Kérdés volt, hogy miért nem a Járási 
Hivatal kapta ezt az állami feladatot, hiszen a Gyámhivatal is odatartozik. Egy kézben 
lehetett volna ez a feladat. Több hozzászóló véleménye, hogy sajnos ez nem igazán a 
családokról, gyerekekről szól, inkább az adminisztratív munkáról. Remélhetőleg lesz egy 
határidő módosítás, mert nem valószínű, hogy sok önkormányzat meg tudja valósítani a 
központ létrehozását január 1. napig. Egy „C” határozati javaslat került megfogalmazásra, 
amelyet a PVB 7 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Én a „B” határozati javaslat elfogadását javasolom, ezzel 
tudunk eleget tenni a törvényességnek.  
 
Aki az „A” változattal egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal az „A” 
változatot a testület nem fogadta el.  
 
Aki a „B” határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy 2 igen, 3 
nem, 2 tartózkodás szavazattal a testület nem ért egyet a „B” határozati javaslat 
elfogadásával.  
 
Aki a „C” határozati javaslattal ért egyet, kérem szavazzon.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen, 
2 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
244/2015.(XII.08.) sz. KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Család- és Gyermekjóléti Központ 
feladatairól készített előterjesztést. 
A felkészülési idő rövidsége miatt az önkormányzat nincs 
döntési helyzetben, ezért kezdeményezi a törvény 
módosítását. 
 

 
2./ A házi segítségnyújtás feladatban felmerült új feladatok, problémák 
kezelése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Jávorka János  Szociális bizottság elnöke: Három témakörben kellett állást foglalni. I/A 
határozati javaslatot 5 egyöntetű igen szavazattal, a II. számú határozati javaslatot 5 
egyöntetű igen szavazattal, a kiegészített III/A határozati javaslatot úgyszintén 5 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a bizottság a testületnek. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az anyag három részre tagolódik. Tartós betegállomány 
miatti párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése, jogszabályváltozás miatt szakértő 
igénybevételének szükségessége, valamint csatlakozás a nagyoroszi székhelyű társuláshoz.  
 
Az első és második témakörben vitát nem nyitott a bizottság, kötelező feladatokról van szó, a 
feladatokat el kell látni. A harmadik témában kérdésként hangzott el, hogy a társulás 
befogadja-e csatlakozásunkat? Elhangzott, hogy amennyiben a szándékról döntés születik 
még december 31-ig, úgy februártól valószínűsíthető, hogy a társulás tagja lehet Rétság.  
 
A tartós betegállomány miatti párhuzamos foglalkoztatás esetében a bizottság 8 egyöntetű 
igen szavazattal az I/A határozati javaslat elfogadását javasolja. A szakértő 
igénybevételének szükségességével kapcsolatban a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal 
a II. számú határozati javaslat elfogadását javasolja. 8 egyöntetű igen szavazattal a bizottság 
a kiegészített III/A határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek, amely a nagyoroszi 
székhelyű társuláshoz történő csatlakozásról szól. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a bizottságok javaslatát elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát.  
 
245/2015.(XII.08.) sz. KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a házi segítségnyújtás kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához szükséges párhuzamos 
foglalkoztatás engedélyezéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy tartós betegállomány 
miatt, a biztonságos feladatellátás érdekében 1 fő 
közalkalmazott határozatlan időre, heti 40 óra 
munkavégzési kötelezettséggel kinevezésre kerüljön.  A 
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dolgozó bér és járuléköltségét a 2016. évi költségvetésben 
ütemezni kell. 
 
Határidő: 2015. december 09. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát.  
 
246/2015.(XII.08.) sz. KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a házi segítségnyújtás kötelező 
önkormányzati feladat ellátásához szükséges 
állapotfelméréshez szakértő igénybevételéről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért Szabó Ilona Ágnes szakértő 
megbízásával az 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelet szerinti 
feladatok elvégzésére. A határozat mellékletét képező 
megbízási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs 
Ferenc polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2015. december 09. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát.  
 
247/2015.(XII.08.) sz. KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a házi segítségnyújtás kötelező feladat 
társulási formában történő biztosításáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület legkorábban 2016. január 1. naptól a 
Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központhoz történő 
csatlakozással kívánja a házi segítségnyújtást biztosítani. 
 
A Társulási Megállapodásban foglaltakat a Képviselő-
testület magára nézve elfogadja.  
 
Utasítja Dr. Varga Tibor jegyzőt az előkészítési feladatok 
elvégzésére.  
 
Határidő: 2015. december 09., majd a feladatátadásig 
folyamatos 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 
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3./ Szociális ágazatban dolgozók kiegészít ő pótléka 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Vita a kérdésben nem alakult ki, a kiosztott határozati 
javaslat elfogadását javasolja a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a javaslatot elfogadja, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát.  
 
248/2015.(XII.08.) sz. KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a szociális ágazatban dolgozók kiegészítő 
pótlékának többlet előirányzatairól készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért a többletjuttatás állami 
támogatás terhére történő kifizetésével. A 2015.01.01.-
2015.12.31. időszakra vonatkozó 165.600 Ft pótlék és 
44.712 Ft kifizetését, a 210.312 Ft állami támogatás 
igénylését jóváhagyja. 
 
A pótlék és járulékvonzatát a 2016. évi költségvetésben 
ütemezni kell. 
 
Határidő: 2015. december 31., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
4./ Finanszírozási szerz ődések újrakötése 
     Előterjesztő: Fodor Rita jegyző ált.h.  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Megkérem a jegyző általános helyettesét, ismertesse a két 
határozati javaslatot.  
 
Fodor Rita  jegyző ált.h.: Polgármester úr kérésének megfelelően, hogy a jövőben ne Ő írja 
alá az egészségügyi ágazatot érintő szerződéseket, született egy általános felhatalmazás. 
Ismertetem, valamint ismertetem az adott szerződés aláírására vonatkozó határozati 
javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki az ismertetett általános 
felhatalmazással kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát.  
 
249/2015.(XII.08.) sz. KT határozat:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az egészségügyi ágazat önkormányzati 
képviselettel kapcsolatos szóbeli előterjesztést.  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§. 
(2) bekezdés e) pontja alapján 2015. december 08-tól az 
ágazattal kapcsolatos szerződések tekintetében Rétság 
Város Önkormányzatának képviseletével Jávorka János 
képviselőt bízza meg, Hegedűs Ferenc polgármester 
helyett.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Jávorka János képviselő 
 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki az OEP szerződés aláírásával 
kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen,  
2 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
250/2015.(XII.08.) sz. KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásához 
szükséges finanszírozási szerződés újrakötésének 
szükségességéről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Jávorka János 
képviselőt a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. december 09. 
Felelős: Jávorka János képviselő 
 
 

5./ dr. Katona Ern ő kérelme – szóbeli előterjesztés 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Dr. Katona Ernő kérelme arra vonatkozik, hogy az 
elszámolás megtörténjen. 1.080.000 Ft jár Katona doktornak, ennek kifizetéséhez elvi 
hozzájárulást kérek. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 
 

Megállapítom, hogy 4 igen, 3 tartózkodás szavazatta l a 
javaslatot jelenlév ők támogatták.  
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 19 óra 
20 perckor bezárom. 
 

Kmft. 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                           dr. Varga Tibor 
 polgármester                                                                                                      jegyző 
 
 
Kotroczó Balázs                                                                                            Mezőfi Zoltán 
       jkv. hit.                                                                                                         jkv.hit.  
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