Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2015.(XII.18.) sz. jegyzőkönyve

28. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. december 18. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt 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.
Varga Nándorné int.vez.
Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Lichtenberger Edit adm.
Majnik Tamás RTV munkatárs
Dudás György Járási Hivatal vezető
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, TV
nézőket. Megállapítom, hogy 6 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek felkérem Jávorka János, valamint dr. Szájbely Ernő képviselő urakat. Kérem
szavazzon, aki a javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal
jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítőkre vonatkozó javaslatot elfogadták.
Ismertetem a módosított napirendi javaslatot (kiosztásra került).
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A felolvasott 27. napirend zárt ülésen történő tárgyalását
javasolom. A bizottság is zárt ülésen tárgyalta a folyamatban lévő perről szóló tájékoztatót.
Az összes előzmény is zárt ülésen került tárgyalásra.
Hegedűs Ferenc polgármester: Véleményem szerint ez egy olyan napirendi pont, ami a
nyilvánosságra tartozik. Ez arról szól, ……………………….
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Jegyző úr most kell bekapcsolódni, van egy ügyrend, ami
szerint napirendről vita nélkül szavazunk. Szívesen állok elébe, nincs ebbe a napirendbe
semmiféle titok.
Hegedűs Ferenc polgármester: Pontosan ezért szeretném nyílt ülésen tárgyalni.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Azt kérem a jegyzőtől, segítsen ebben, napirendről
szavazunk. Itt nincs vita. Polgármester úr szavaztassad meg a kérésemet.
Hegedűs Ferenc polgármester: Úgyis meg lesz szavazva, de azért azt hadd mondjam el,
hogy ezt nem szeretném titokban tartani a város előtt. Meg vagyok alázva, más ember
képviseli a bíróságon az én ügyemet. Hadd legyen jogom ahhoz, hogy én magamat és a
városomat képviseljem. Az, hogy Te magadat kivel fogod képviselni, az a Te dolgod.
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Fogadjuk már el a napirendet, nincs vita.
Dr. Varga Tibor jegyző: Az önkormányzati törvény szerint nem indokolt ennek a
napirendnek zárt ülésen történő tárgyalása.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Jegyző úr, miért nem tetszik azt mondani, hogy szavaztasson
a polgármester úr.
Dr. Varga Tibor jegyző: Amit én mondtam, nem napirend feletti vita, ehhez jogom van. Nem
fogok erre nézve sem neked, sem a polgármester úrnak utasításokat adni.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Meg akartalak kímélni benneteket karácsony előtt egy
gusztustalan vitától.
Hegedűs Ferenc polgármester: Az önkormányzat anyagi érdekét érinti a téma. Felteszem
szavazásra az alpolgármester javaslatát. Aki egyetért azzal, hogy a Tájékoztató folyamatban
lévő perről című napirend zárt ülés keretében kerüljön tárgyalásra, szavazzon.
Megállapítom, hogy a javaslatot 4 igen, 2 nem szavazattal a testület elfogadta. A zárt ülésen
három napirend tárgyalására kerül sor. Ismertetem az így kialakult napirendi pontokat.
Kérem, aki egyetért, szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal a mai ülés napirendi
pontjait elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta.
1.) A 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
2.) A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
3.) Tájékoztató a követelések állományáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
4.) 2016. évi hulladékszállítási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
5.) 2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese
6.) 2016. évi teljesítmény értékelés alapját képező célok meghatározása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
7.) Döntés közérdekű munkavégzés engedélyezéséről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
8.) A Közös Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
9.) 1. számú védőnői körzet szolgáltatásának bővítési lehetősége
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
10.) Szerződések jóváhagyása (szociális tűzifa)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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11.) Árajánlat elbírálása Kossuth u. javítási munkáira
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
12.) Tájékoztató Vis major Bizottság döntéséről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
13.) Gumilapok cseréje
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
14.) Feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
15.) Dr. Katona Ernő kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
16.) Baginé Székely Anita kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
17.) Ingatlan eladási ajánlatok
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
18.) Balassagyarmati Református Egyházközösség kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
19.) Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületének kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
20.) Baptista Szeretetszolgálat kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
21.) Rétsági Judo Klub kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
22.) Polgármesteri kérelem jutalomkeret biztosítására
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
23.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
24.) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
25.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
26.) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
27.)

Az önkormányzat gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzatának
jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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28.) Bérkorrekció lehetősége a védőnői szolgálatnál (ismételt előterjesztés)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
29.) Szándéknyilatkozat megadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
30.) Egyebek

Zárt ülés:
1./ CISZ ház kialakításának lehetőségei
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
2./ Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
3./ Tájékoztatás folyamatban lévő perről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester

1./ A 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
Hegedűs Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság keddi ülésén
tárgyalta a napirendet, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság december 15-én
tartotta meg az ülését, amelyen kezdetben 7, majd később 8 jelenlévő bizottsági taggal a
bizottság végig határozatképes volt.
A 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása című napirendet
is tárgyaltuk. Az államháztartásról szóló törvény alapján a Képviselő-testület az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet alkothat, melyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat
és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat
teljesítsék. A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet megalkotását. A rendelet
egyértelműsíti a gazdálkodásért felelősök számára a lehetőségeket és kijelöli a határokat. A
rendelet biztosítani kívánja az önkormányzat és az intézmények számára a folyamatos,
biztonságos működést.
Néhány javítás, pontosítás történt a rendeletben. A bizottság az eszközölt javításokkal a
rendelet elfogadását javasolja 7 egyöntetű igen szavazattal. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincsen, szavazzon, aki a
bizottság javaslatával egyezően a rendeletet elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű igen szavazattal megalkotta rendeletét a 2016.
évi átmeneti gazdálkodás szabályairól.
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015 (XII.21.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Rétság Város Önkormányzat 2016.
évi költségvetési rendeletének hatályba lépése napjáig az önkormányzat költségvetését
megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi
működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei működési kiadásainak finanszírozása
havonta legfeljebb az előző év bázis előirányzatának maximum az 1/12-e lehet.
(3) A rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai a bázis előirányzatának 1/12-ed
összegéig engedélyezhetők, beleértve a cafeteriát is, mindazon önkormányzati és
intézményi dolgozó vonatkozásában, akik 2015-ben is részesültek ebben az ellátásban.
(4) Az előző évben teljesített, de a 2016. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint
teljesíthetők.
(5) A 2016. január, február hónapban realizálódó - 2016. évben meghozott döntések szerinti
– kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetők.
2. §
Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett
bevételeket és kiadásokat be kell illeszteni a 2016. évi költségvetési rendeletbe.
3. §
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények:
(1) Létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által
meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása
során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában
ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi
intézmény vonatkozásában a létszám-stopot fenntartja. Bármilyen ok miatt
megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási
szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület
hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér- és járulékköltségét
zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem
kötelező személyi jellegű kifizetésekhez - a cafeteriát kivéve - minden esetben a
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett
pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az
elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az
elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen
vezetni.
(3) A pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye
szükséges.
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(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a
vis major bizottsággal egyeztetni.

4.§
Ez a rendelet 2016. január 1. napon lép hatályba és Rétság Város Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2015. ……………….

………….

Dr. Varga Tibor
jegyző
Indokolás
Általános indokolás
A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet megalkotását.
Részletes indoklás
1.§
Konkrétan meghatározza, hogy az önkormányzat, az intézmények a 2015. évi
működési bázis (eredeti) előirányzat 1/12 arányában használhatnak fel előirányzatot
a költségvetési rendelet elfogadásáig. A bázis előirányzat felhasználási jog kiterjed
a nem kötelező juttatásként biztosított cafeteria rendszerre is, mindazon dolgozók
részére, akik a juttatásra 2015. évben jogosultak voltak.
2. §
A felhasznált előirányzatokat a 2016. évi költségvetésbe be kell építeni, ezek a
tételek szerves részei lesznek a következő évi gazdálkodásnak.
3.§
Fenntartja a 2006-2007. években bevezetett létszámstop intézményét. Fenntartja a
szerződések testületi jóváhagyásának kötelezettségét. Kiterjeszti a felelősségi
rendszert az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok
(létszám, stb.) valóságtartalmára, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok
helyességére, valamint az elszámolások alapját képező nyilvántartások,
dokumentumok naprakész vezetésére.
4.§
A hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről rendelkezik.
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Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Éves költségvetési rendeletekben szűkszavúan került megfogalmazásra az átmeneti
gazdálkodás szabálya. A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet
megalkotását.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi hatása nincs. Gazdásági, költségvetési hatása kettős:
egyrészt maximalizálja a költségvetési rendelet elfogadása előtti kötelezettségvállalásokat,
másrészt biztosítja az alapvető működéshez szükséges forrásokat, a feladatellátás
zavartalanságát.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet adminisztratív terheket nem okoz.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Bizonytalan gazdálkodás, intézmények működésének akadozása, esetleg túlköltekezés.
2./ A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és
Működési szabályairól szóló rendelete alapján „A Képviselő-testület szükség szerint, illetve
saját munkaterve alapján évente legalább 6 ülést tart.” A munkatervet a tárgyévet megelőző
december havi ülésen kell a testület elé terjeszteni. Ez meg is történt. A PVB meglehetősen
hosszan tárgyalta ezt a napirendet, több módosítás is történt. Továbbra is az a véleménye a
bizottságnak, hogy valamennyi bizottsági ülés időpontja maradjon a jól bevált keddi nap,
valamint a testületi ülések pénteki napon kerüljenek elfogadásra. A másik, ami valamennyi
ülést érinti, hogy a Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról című napirendet a bizottság
javasolja levenni. Az volt a vélemény, hogy jelenleg nem tölti be a szerepét ez a napirend, és
a jövő év kiemelt feladatai ma még nem ismertek. Ezek az általános javasolt módosítások,
ami valamennyi ülést érintik.
Ismertetem a bizottsági ülésen elhangzott módosító javaslatokat.
A lakossági fórum április 5-én 18,00 órakor kerülne megtartásra, a közmeghallgatás
november 25-én.
Az ismertetett változtatásokkal javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra a
2016. évi munkatervet. A bizottsági ülésen figyelem felhívásként elhangzott, hogy az SZMSZ
módosításának tárgyalását a januári ülésen el kell végezni. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Amivel nem értek egyet az az, hogy pénteki napon kerülnek
megtartásra a Képviselő-testületi ülések. Biztos, hogy Magyarországon sehol nincs péntek
16,00 órakor ülés. A kiemelt feladatok napirend levétel megint csak nem tudok egyetérteni.
Pont most jött el annak az ideje, hogy kiemelt feladatokat határozzunk meg. A pályázatok
idei évre várhatóak, most kellene a kiemelt feladatokat meghatározni. Csak döntenünk
kellene, mit akarunk elvégezni, minden segítséget megkapunk hozzá. Én emiatt a két dolog
miatt fogok nemmel szavazni. Köszönöm szépen.
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Semmi akadálya annak, hogy a kiemelt feladatokat amint
lesznek, újra napirendre vegyük. A kedd-péntek ülésnaphoz azért ragaszkodnánk, mert
bebizonyosodott az elmúlt időszakban is, hogy a PVB ülésén nagyon sok módosító indítvány
születik, amelyeket át kell vezetni a rendeleteken, határozatokon stb. Erre az egy nap kevés
lenne. A másik, hogy a lakosság részéről annak idején elhangzott kérésként, hogy pénteken
legyen az ülés, mert akkor érnek rá a TV-t nézni. Ezért született meg a bizottságnak ez a
javaslata.
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki egyetért a módosított 2016. évi munkatervvel, kérem
szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen, 2 nem szavazattal meghozta
alábbi határozatát.
251/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2016. évi munkatervéről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozati javaslat
mellékletét képező 2016. évi munkatervét
jóváhagyja.

3./ Tájékoztató a követelések állományáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A múltkori ülésen kértük, hogy az anyag kerüljön
átdolgozásra, ez meg is történt. Az akkor kiadott anyag nem felelt meg a szeptemberben
hozott testületi határozatnak. Ez egy rendszeresen visszatérő napirend. Nagyon fontos, hogy
a bevételek realizálódjanak, illetve a kintlévőségek folyamatosan csökkenjenek. Egy-két
lényeges dolgot szeretnék csak kiemelni az anyagból.
5 adónem van városunkban: építményadó, kommunális adó, iparűzési adó, gépjárműadó,
talajterhelési díj. Egy adónemben csökkent a kintlévőség, az iparűzési adó vonatkozásában.
Az összes többinél nőtt a kintlévőség. Az augusztus végihez képest a követelésállomány
1.102 eFt-tal nőtt. A tényleges adósok száma 322 fő. Végrehajtónál 66 adózó van, 3.693 eFt
adótartozással és 837 eFt pótléktartozással. Végrehajtásra 14 adózót adott át az
önkormányzat, 562 eFt adó- és 53 eFt pótléktartozással. A NAV-hoz összesen 8 adózó van
átjelentve. Felszámolás alatt 9 adózó van, adótartozásuk kb. 4 és félmillió forint. Kaptunk egy
olyan kimutatást, amit a múltkor hiányoltunk, ez pedig a beszámoló a jelzálogjoggal, vagy
végrehajtási joggal terhelt ingatlanokról. Egy adózónál a felszámolási eljárás megkezdődött,
adótartozása elég jelentős, kb. 15 millió forint, ingatlanára végrehajtási jog volt bejegyezve,
de ingatlanát eladta. Tartalmazza az anyag a polgármesteri és jegyzői intézkedéseket,
amelyeket a hatékonyabb behajtás érdekében tettek. Jegyző úrtól kaptunk egy információt,
hogy az adók módjára behajtandó köztartozások átkerültek az adó ügyintézőtől a szociális
ügyintézőhöz. Jegyzői kezdeményezésre a NAV-hoz is lettek küldve behajtási kérelmek.
Az egyik hozzászóló azt kérdezte, hogy az előző tájékoztatóhoz képest egy hónapot hozzá
lehetett volna adni, ez miért nem történt meg. Válaszban elhangzott, hogy ez egy igen nehéz
feladat, csak kézi kigyűjtéssel lehet megcsinálni. Hozzászóló szeretné tisztán látni, hogy a
jelzálogjog, végrehajtási jog pontosan mit takar, mikor melyiket kell, vagy lehet alkalmazni.
Elhangzott, hogy kérjünk az önkormányzat ügyvédjétől egy ilyen összefoglalót, amely
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ezeknek a dolgoknak a jogi hátterére pontosan kitérne. Elhangzott továbbá, hogy az adótitok
körébe tartozó dolgokat a bizottságnak zárt ülés keretében jogában áll megismerni. Kérdés
volt, hogy miért nincs ingatlannal rendelkező adósra bejegyezve a tartozás.
Az
átszervezéssel kapcsolatban kérdés volt, mennyire segíti a behajtások hatékonyságát.
Jegyző úr elmondta, reméli, hogy a feladat átcsoportosítás be fogja váltani a hozzáfűzött
reményeket. Elmondta továbbá, hogy az országban sajnos általános a dolog, hogy nem túl
hatékony a behajtás. Ezzel még a NAV is küszködik. Elég sok a kijátszási lehetőség.
A bizottság a tájékoztatót 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem szavazzon,
aki a bizottság álláspontjával egyetért, a tájékoztatót elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
252/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
az
önkormányzat
követelésállományáról készített tájékoztatót. A
Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul
veszi.
A Képviselő-testület a követelésállomány
csökkentése érdekében valamennyi érintettől - a
jogszabályokban
rögzített
lehetőségek
figyelembe vétele mellett – továbbra is aktív
közreműködést és számokban kimutatható
eredményes munkát vár.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

4./ 2016. évi hulladékszállítási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A jelenleg hatályos hulladékszállításra vonatkozó
szerződésünk 2015. december 31-én lejár. Az önkormányzat kötelező feladata gondoskodni
a háztartásokban keletkezett hulladék elszállításának biztosításáról. Ezt a feladatot a Zöld
Híd Régió Kft. látta el, és most megküldték a szerződés-tervezetet a jövő évre vonatkozóan.
A tervezet 3. pontja utal arra a lehetőségre, hogy a jövő évben is van lehetőség úgynevezett
kiegészítő szerződés megkötésére. Amennyiben a testület úgy dönt, és a 2016. évi
költségvetésében erre forrást biztosít, akkor fenn lehet tartani az ingatlanonkénti 15 eFt-os
szemétszállítási díj támogatást. Ez lebontva havi 1.250 Ft-ot jelent. Erről a szolgáltatóval a
tárgyalásokat meg kell kezdeni. A kiegészítő szerződést majd be kell nyújtani a testület elé.
Fontos, hogy a szolgáltatás díjának kiszámíthatónak kell lennie. El kell kerülni a cégnek, ami
az idén megtörtént, hogy 0-ás számlát küldött ki augusztusban, utána meg egy nagyobb
számla érkezett. Ezt a felhívást a határozati javaslat is kiemelten tartalmazza. A szerződés
több pontban is említi a hulladékudvar kérdését, úgy tűnik, ez egyelőre nem fog
megvalósulni. Korábbi ígéretét sem tudta a cég betartani, hogy legalább háromhavonta egy
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napra megnyitja a hulladékudvart. Törekedni kell rá, hogy legalább időszakosan
megnyithasson az udvar. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a szolgáltató figyelmét fel kell
hívni arra, hogy a számlákon a lakosság részére úgy tüntessék fel az önkormányzati
támogatás összegét, hogy az egyértelmű legyen. A szerződés tervezetben pár javítást kell
eszközölni. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a szerződést a
Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.
Kotroczó Balázs képviselő: Javasolom, hogy a Lakossági Fórumra hívjuk meg a szolgáltató
képviselőjét. Hátha el lehetne intézni a hulladékudvar kérdését is. Szeptemberi ülésen
elhangzott egy megdöbbentő adat. 6 millió forinttal tartozik a város lakossága
hulladékszállítás ügyében. A lakosság legyen szíves teljesítse kötelezettségét. Akinek a
szemetét nem viszik el, az a szemét valahova le lesz téve.
Hegedűs Ferenc polgármester: Közmeghallgatásra is meg lettek híva, de nem jelent meg
senki.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A Zöld Híd önkényesen próbálta beosztani az önkormányzati
támogatást. Kérek minden képviselőt, ha még egyszer lesz ilyen, a sok kellemetlen kérdést
elkerülendő, egy pár perces megbeszélést össze kell hívni, és a lakosságot azonnal
tájékoztatni. Sajnálom, hogy Hegedűs úr lemondott a Zöld Híd alelnökségéről, ilyen ügyeket
könnyebb lenne kezelni.
Jávorka János képviselő: Semmiféle szemétdíj emelés nem történt ez évben, ez nincs
tervezve 2016-ra sem. A lakosság részére a Képviselő-testület 2016. évben is biztosítani
kívánja az ingatlanonkénti havi 1.250 Ft-os (éves szinten 15.000 Ft) támogatást. Ez egy
jelentős támogatás, nem sok település van, ahol ilyen jellegű, és ekkora összegű támogatást
tud biztosítani az önkormányzat. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Zavaros anyagi tranzakciók vannak a Zöld Hídnál, a
vagyonával felel az ember, lemondtam az alelnöki megbízatásról. A számlázással
kapcsolatban az internetre felkerült azonnal, hogy a polgármester elvette a támogatást.
Ilyenről szó nem volt. Arra kérem az internetezőket, legközelebb ilyennel ne hergeljék az
embereket. Először győződjön meg, miről van szó. Be lehet ide jönni, szívesen adunk
információt.
Kérem szavazzon, aki a bizottság javaslatával egyezően elfogadja a szerződés-tervezetet.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
253/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a hulladékszállításra érkezett
szerződés-tervezet
elfogadásáról
készített
előterjesztést.
A
Képviselő-testület
a
lakossági
hulladékszállításra 2016. évre a Zöld Híd Régió
Kft-vel kíván szerződést kötni. A határozat
mellékletét képező szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
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Hulladékgazdálkodási
szerződés aláírására.

közszolgáltatási

A lakosság részére a Képviselő-testület 2016.
évben is biztosítani kívánja az ingatlanonkénti
havi 1.250 Ft-os (éves szinten 15.000 Ft)
támogatást.
A
kiegészítő
szerződés
előkészítése érdekében felkéri Hegedűs Ferenc
polgármestert, hogy személyes tárgyalásokat
kezdeményezzen a szolgáltatóval. A támogatás
összegét
a
2016.
évi
költségvetés
összeállításakor ütemezni kell.
Az
ingatlanonkénti
havi
1.250
Ft-os
támogatásról a szolgáltatóval szerződést kell
kötni.
A Képviselő-testület nyomatékosan felhívja a
szolgáltató figyelmét, hogy a szolgáltatás
díjának
kiszámíthatónak
kell
lennie,
tartózkodjon a 2015. évben (július és november
hónapokban)
történt
egyedi
számlázási
szokásoktól.
A
számlázási
időszak
a
szerződéssel fedett időszakra vonatkozzon.
Határidő: szerződés aláírására és a határozat
megküldésére 2015. december 31.,
támogatás ütemezésére szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Szünet
(17,00-17,15)

5./ 2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A költségvetési szerveknek egy 2011. évi kormányrendelet
alapján Belső Ellenőrzési Programot kell készíteni. Az önkormányzat a belső ellenőrzési
tevékenység ellátását külső szolgáltató bevonásával kívánja biztosítani. Az ellenőrzés
kiterjed az önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre. Az anyagból
kitűnik, hogy a belső ellenőr a 2015. évre tervezett ellenőrzéseket elvégezte. Elkészítette és
benyújtotta a 2016. évre vonatkozó tervét.
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy jó lenne, ha a különféle szabályzatok felülvizsgálata,
aktualizálása megtörténne. Elhangzott, hogy az összes szabályzatot szeretné áttekinteni a
belső ellenőr, ha másért nem is, a jogszabályi hivatkozások átvezetése miatt. Kérésként
hangzott el, hogy a különböző, mostanság elég sűrűn lefolytatott különféle ellenőrzések
tapasztalatairól legyen tájékoztatva a testület. A belső ellenőr munkájáról is szeretnénk egy
részletesebb tájékoztatást kapni. Ez mindig a zárszámadáshoz kapcsolódik, de kicsit
szűkszavúnak érezzük. A munkatervhez és a szerződéshez is voltak módosító javaslatok. A
2016. II. negyedévi tervbe bekerülne még az adók, köztartozások behajtásának ellenőrzése.
A III. negyedévre javasolja a bizottság betenni a szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása
című feladatot. A Megbízási Szerződésbe pedig javasoljuk a 2.4 ponttal kiegészíteni a
szerződést, amely úgy szólna, hogy a Megbízott az első félév során elvégzett munkáról a
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2016. augusztusi ülésen tájékoztatja a Megbízót. Ezekkel a kiegészítésekkel a bizottság 8
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a belső ellenőrzési tervet, és szerződést.
Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem szavazzon,
aki a belső ellenőrzési tervet és szerződést elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
254/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kontroll Plussz Bt. 2016 évi
megbízási szerződését és a Rétság Város Önkormányzat szervei és intézményei belső
ellenőrzési program és terv előterjesztését.
Rétság Város Önkormányzata a 2016. évi belső ellenzési programját az alábbiak szerint
elfogadja:
2016. I- negyed év:
• A 2016. évi költségvetés összeállításának ellenőrzése
• A 2015. évi költségvetési beszámoló összeállításának ellenőrzése
2016. II. negyedév
• Bevételi előirányzatok alakulása, térítési díjak beszedése, megállapodások
• Adók, köztartozások behajtásának ellenőrzése
2016. III. negyedév
• A közbeszerzési tevékenység vizsgálata
• Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása
2016. IV. negyedév
• Az eszközbeszerzések összhangja a költségvetéssel
• Analitikus nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzési tervben szereplő témák vizsgálatához szükséges dokumentációk ellenőrzése
során a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai az irányadók, annak alapján kell a
vizsgálatokat lebonyolítani.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező
belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződést.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, a 2016.
évre vonatkozó belső ellenőri Megbízási szerződést aláírja.
A belső ellenőrzés költségeit a 2016. évi költségvetésben tervezni kell.
Határidő: 2015. december 21.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

6./ 2016. évi teljesítmény értékelés alapját képező célok
meghatározása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezik a
teljesítményértékelésről, melynek ajánlott, és kötelező elemei is vannak. Az évenkénti
együttes eredmény adja a közszolgálati tisztviselők minősítését. Kis módosítás történt a
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határozati javaslatban. A bizottság vita nélkül 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem szavazzon,
aki a bizottság javaslatával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
255/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
alapját képező 2016. évi célokat a következők szerint tudomásul veszi:
Testület munkáját segítve:
1.) Közreműködés a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések
napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő
időben történő előkészítésében, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi
és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a Képviselőtestületi döntés szakmai megalapozásában.
2.) Közreműködés a bizottságok működésének koordinálásában, működésükre
vonatkozó dokumentumok elkészítésében.
3.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő hivatali munka hatékony végzése.
Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásában:
1.) Közreműködés a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a
rendelet egységes szerkezetbe foglalásában.
2.) Az önkormányzati fejlesztési célkitűzések megvalósításának szakszerű előkészítése.
3.) Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan.
4.) A város külső arculatának javítása.
Hatósági munka területén:
1.) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség
biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.
2.) Az elektronikus közigazgatás alkalmazásának kiterjesztése a lakosság elektronikus
és egyéb tájékoztatás színvonalának emelése.
3.) Ügyfélbarát, humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés.
4.) A 2004.évi CXL. törvény (Ket.) hatálya alá tartozó és egyéb ügyek, gyors, jogszerű
intézése, különös tekintettel az eljárási határidők betartására.
Gazdálkodással kapcsolatban:
1.) A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan
teljesítése.
2.) Aktív közreműködés a kintlévőségek csökkentésében, azonnali reagálás a
halmozódás megelőzése érdekében.
3.) Aktív közreműködés az önkormányzat szabályzatainak felülvizsgálatában.

Felkéri a polgármestert, hogy 2016.március 25-ig gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni
teljesítménykövetelmények meghatározásáról.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, valamint a
módszertani ajánlás figyelembe vételével 2016.március 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: szöveg szerint
7./ Döntés közérdekű munkavégzés engedélyezéséről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az önkormányzathoz érkezett egy helyi lakostól
megkeresés, hogy a részére kiszabott közérdekű munka büntetését szeretné a ledolgozni.
Az önkormányzatnak kell biztosítani a munkavégzéshez szükséges eszközöket, indokolt
esetben védőruhát. A régebbi testület idejében is volt ilyen eset, és akkor szóban elhangzott,
hogy a nagy adminisztrációs terhek miatt nem szeretne ezzel az önkormányzat foglalkozni.
Jegyző úr elmondta a bizottsági ülésen, hogy már az adminisztrációs munka nem olyan
nagy, kisebb vita azon volt, hogy kell-e munkavédelmi oktatás, védőruha. A bizottság a „B”
határozati javaslat elfogadását javasolja 6 igen, 2 tartózkodás szavazattal. Köszönöm
szépen.
Kotroczó Balázs képviselő: 15 eFt-os bírságról beszélünk, ez van átváltoztatva 3 nap
közérdekű munkára. A három nap nagyon kevés, az adminisztrációs teher nagy. Nem
szeretném ezt a kérelmet támogatni. A hatóságnak viszont kötelező bennünket megkeresni.
Hegedűs Ferenc polgármester: Nem tudom a fenti érveket elfogadni. Sajnálom, hogy nem
tudjuk befogadni. A környéken mindenütt kihasználja az önkormányzat ezt a lehetőség.
Nincs hátránya, csak előnye.
Varga Dávid Géza képviselő: Kicsit nekem ez a közmunkaprogram megítéléséhez
kapcsolódik. Ha nem engedélyezzük, senki nem jár jól. Máshogy biztosan nem tudják
behajtani. Gesztus lenne olyanok felé, akik hajlandók dolgozni.
Jávorka János képviselő: 5.000 Ft/napról beszélünk. Ha azt vesszük, hogy 70 eFt nettó
összeget kap valaki az állandó munkájáért, akkor az kb. 3.500 Ft-os napidíjra jön ki. Messze
nincs arányban a két összeg. Ezért is nem tudom támogatni az engedélyezést. Köszönöm
szépen.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Sajnos több rossz tapasztalatom is volt ezzel a kérdéssel
kapcsolatban. Kértek annak idején engem is, aztán kiderült, nem ér rá az illető ledolgozni.
Nem tudnám jó szívvel támogatni ezt a kérdést. A nagy többség, aki ilyen helyzetbe kerül,
dolgozó személy.
Hegedűs Ferenc polgármester: A törvény azt kizárja, ha munkahelye van, az nem is jöhet
szóba. Én arra gondoltam, hogy annak segítsünk, akinek nincs jövedelme.
Varga Dávid Géza képviselő: Aki dolgozik, attól adók módjára le tudnák tiltani.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a bizottság javaslatával, a „B”
határozati javaslat elfogadásával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen, 2 nem szavazattal meghozta
alábbi határozatát.
256/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a közérdekű munkavégzés
keretében történő foglalkoztatás vállalásáról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület nem támogatja a közérdekű
munkavégzés biztosítását.
Határidő: -Felelős: ---

8./
A
Közös
Szociális
Szolgáltató
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Társulás

Társulási

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A testület december 8-i ülésén döntött a Nagyoroszi Közös
Szociális Szolgáltató Társuláshoz való csatlakozásról. A csatlakozás miatt szükséges a
társulási megállapodás módosítása, és egységes szerkezetbe való foglalása. Ezt jóvá kell
hagyni valamennyi tagönkormányzatnak, így Rétság Város Önkormányzatának is. A
megkapott anyag első része egy tájékoztató, amiben szavazni kell, az a társulási
megállapodás módosítása. Két pont változik, az egyik utcanév változás, a másik pedig hogy
kiegészül a társulás tagjainak sora. A bizottság egyhangú 8 igen szavazattal támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm a bizottság döntését. Kérem szavazzon, aki a
javaslattal egyetért.

Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
257/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést és a Nagyoroszi
Közös Szociális Szolgáltató Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását a csatolt
melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert a módosítás aláírására. A
képviselő-testület felhatalmazza Nagyoroszi
Község Polgármesterét, hogy a módosításokat
az
egységes
szerkezetű
Társulási
Megállapodáson átvezesse.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

9./ 1. számú védőnői körzet szolgáltatásának bővítési lehetősége
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az 1. számú védőnői körzet védőnője elvégezte a méhnyak
szűrés végzésére jogosító továbbképzést, így elvileg nem lenne akadálya körzetében
elindítani a népegészségügyi célú szolgáltatást. A különböző feltételeket az
önkormányzatnak kellene biztosítania. Ez egy országos program, elsősorban ott van értelme
elvégezni ezt a feladatot, ahol nincs a közelben elérhető szakellátás. Rétságon a Járóbeteg
szakellátóban ez a tevékenység folyik, a feladat megoldott. Az itt élő embereknek ez a
szolgáltatás rendelkezésére áll. A másik, hogy a pontrendszerben is hiányozni ez a bizonyos
elvont pont. Bizottsági ülésen ugyanezek az érvek hangzottak el, és elhangzott az is, hogy a
védőnők sem javasolják. A bizottság a „B” határozati javaslat elfogadását támogatja, és
javasolja a testületnek 8 egyöntetű igen szavazattal. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Kérem szavazzon, aki a „B” határozati
javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
258/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az 1. számú védőnői körzet
szolgáltatásának bővítési lehetőségéről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a népegészségügyi célú
méhnyakszűrést a Járóbetegellátó Központ
tevékenységén keresztül biztosítottnak tartja,
ezért az 1. számú védőnői körzet szolgáltatását
nem kívánja bővíteni.
Határidő: ---Felelős: ----

10./ Szerződések jóváhagyása (szociális tűzifa)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az elmúlt ülésen jóváhagyásra került a szociális tűzifa
vásárlás Adás-vételi szerződése, amelyet az Ipoly Erdő Zrt. nyújtott be. A jóváhagyott
szerződés tartalmazta a tűzifa árát és a szállítási költséget is. Van egy Adás-vételi, és egy
Vállalkozási szerződés. Mivel a díjtételek nem változtak, ez aláírásra került, mivel egyszer
már a testület jóváhagyta. Most csak a kétfelé választott szerződés aláírását kell
megerősíteni. Ezt a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a
testületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Jövőre előbb kell intézkedni, hogy az embereknél legyen a
tűzifa már karácsony előtt.
Jávorka János képviselő: Nem az önkormányzaton és a Szociális Bizottságon múlik az,
hogy a fa mikor kerül szétosztásra. Megjelent a rendelet, az önkormányzat csatlakozott. 89
m3 fát kapunk, tavaly 94 m3-t kaptunk. Ha korán tavasszal hirdetné meg az állam az akciót,
akkor akár augusztusig leszállításra kerülhetne a fa, szeptember végéig minden rászoruló
család támogatásként megkaphatná a tűzifát. Ez a rendszer sajnos nem így működik.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Október végén megkaptuk, elhúzódott, mert két ülésen is
tárgyaltuk. Ha nincs vita, hogy ki szállít, ki nem, akkor lehet időben szállítani a fát.
Karácsonyig ki kell osztani.
Kotroczó Balázs képviselő: A kapott fa mennyisége 89 m3, ami 89 rászorulót jelent. Ezzel a
fával január közepén lehet majd fűteni. Ez akkor is nagyon jó, amit polgármester úr mondott,
azt jövőre meg kell csinálni.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A jogalkotók tavasszal is tudják, hogy lesz tél. A Képviselőtestület nem hibázott. A meditálás azért történt, mert a kétféle fa szállítása az emberek
között nézeteltérést okozott, és okozhat. Így egységes fa minőség lesz.
Varga Dávid Géza képviselő: A Képviselő-testület szerep hibába esik. Bíráljuk a jogalkotót,
ha adnak, mikor adnak, hogy adnak, ez nem a mi dolgunk. A mi feladatunkra kell
koncentrálni. Elhangzott, hogy ha a fa itt van, a Szociális Bizottság rendkívüli ülést hív
össze, utána már csak a kiosztás van hátra. Idén is flottul le fog zajlani, mint a tavalyi évben.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság javaslatát elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
259/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a 229/2015.(XI.20.) Kt. számú
határozattal
jóváhagyott
szociális
tűzifa
biztosításra vonatkozó szerződés módosítását.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a szociális
tűzifát változatlan feltételekkel biztosító Ipoly
Erdő Nyugat-Cserháti Erdészet a 89 erdei m3
tűzifát adás-vételi, annak szállítását vállalkozói
szerződés keretében biztosítja.
A
Képviselő-testület
Hegedűs
Ferenc
polgármester által aláírt, az Ipoly Erdő NyugatCserháti Erdészettel megkötött - 89 erdei m3
fára és szállítására vonatkozó – a határozat
mellékletét képező Adás-vételi szerződést és
Vállalkozói szerződést utólag jóváhagyja.
A Képviselő-testület a 229/2015. (XI.25.) Kt.
számú határozat mellékletét hatályon kívül
helyezi.
Határidő: ---Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

11./ Árajánlat elbírálása Kossuth u. javítási munkáira
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A 2013. évi felújítási munkák után a Kossuth u. Rákóczi út
felőli szakaszán az aszfaltréteg összerepedezett. Erről a hibáról tájékoztatást kapott a
PENTA Kft., akik a kivitelezést végezték. Ezen a területen még van garancia az
aszfaltrétegre. A műszaki ellenőr is kapott értesítést a problémáról. November 30-án
valamennyi érintett részvételével egy bejárás történt. Ott kialakult egy egységes álláspont.
Viszont ez az árajánlat, amit megküldött a PENTA Kft., nem arról szól, amiben szóbeli
egyezség alakult ki a bejáráson, megbeszélésen. Egy komplett árajánlatot kaptunk, ami
tartalmazza az aszfaltréteg kijavítását is. A felső réteg (kopó réteg) javítását egyértelmű,
hogy garanciában kell elvégeznie a PENTA Kft-nek. Arról volt szó, hogy küldenek egy
önköltséges árajánlatot az útalap megerősítés elvégzésére. A teljes munkálatok költségét
tartalmazza az árajánlat. Durván a felébe kerülne az önkormányzatnak, ha az aszfaltréteg
javítás költségét nem tartalmazná az árajánlat. Ezért szükséges egy új ajánlat kérése. A
munka nincs elkésve, tavasszal kell majd elvégezni. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a bizottság javaslatával egyetért, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
260/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Kossuth utca javítására érkezett
árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az árajánlatot nem fogadja
el,
helyette
a
helyszíni
bejáráson
elhangzottaknak
megfelelően
az
útalap
megerősítésére kér önköltséges árajánlatot.
Határidő: 2015. január 15.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

12./ Tájékoztató Vis major Bizottság döntéséről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A novemberi testületi ülésen kaptunk egy tájékoztatást arról,
hogy az ülés napján megérkezett az ÉMÁSZ Nyrt. Szerződés-tervezete a karácsonyi
díszkivilágítás kapacitás lekötéséről. A szerződés aláírására határidő igen szűk volt, a
karácsonyi fények bekapcsolásának pedig elérkezett az ideje. Vis major bizottsági döntés
volt szükséges. A bizottság november 23-án megtartotta ülését, a szerződést jóváhagyta, az
aláírás megtörtént. A döntés során előirányzat túllépés nem keletkezett. A bizottság 8
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek a határozati javaslatot.
Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
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261/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Vis major Bizottság által
jóváhagyott,
a
karácsonyi
díszkivilágítás
kapacitás lekötéséről szóló szerződés utólagos
jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Vis major Bizottság
döntésével egyetért, az ÉMÁSZ Nyrt-vel
megkötött, a határozat mellékletét képező
szerződést utólag jóváhagyja.
Határidő: ---Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

13./ Gumilapok cseréje
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az óvoda udvarán van két olyan terület, amit borít az Eu.
Szabványnak megfelelő esésvédő gumiburkolat. Valószínű, hogy a nem szakszerű
kivitelezés miatt a lapok kagylósodtak, ami a gyermekek számára balesetveszélyes. Az
intézmény költségvetésében 380 eFt áll rendelkezésre a lapok cseréjére, ami nem fedezi a
szükséges beruházás összegét. Kértek árajánlatot. Olyan árajánlat érkezett, ami megfelelne
az intézmény számára. UV védelemmel gyártott gumilapokról van szó. Az Áfás összeg
1.334.025 Ft. A jelenleg rendelkezésre álló összeg a vállalkozói szerződésben foglaltak
szerint fedezné a megrendeléskor szükséges 30 % előleg befizetését. Még egy ajánlatot
kapott az intézmény, de ez kevésbé előnyös. Bizottsági ülésen kérdésre elhangzott, hogy 10
éves gumilapokról van szó, garancia már nincsen rájuk. Valószínű, hogy jobb előkészítés
kell az alap tekintetében, hogy ne ismétlődjék meg ez a probléma. Kis vita volt, hogy melyik
méretű gumilap az előnyösebb. Óvodavezető asszony elmondta, az ellenőrzés azt állapította
meg, hogy a ragasztó volt rossz minőségű. Az alapot több szakember is megfelelőnek tartja.
Mindenki fontosnak tartja ezt a munkát. Amint elindul a munka, ki fog derülni, milyen ez a
bizonyos betonalap. Elég szigorú feltételeknek kell megfelelnie az alapnak. Elhangzott, úgy
érdemes megcsinálni a munkát, hogy az jó legyen. A bizottság a határozati javaslatot 8
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazzon, aki a
határozati javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
262/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Napközi- otthonos Óvoda
udvarán lévő esésvédő gumiburkolat cseréjére
vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület felhatalmazza Vinczéné
Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy az

19

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2015.(XII.18.) sz. jegyzőkönyve

esésvédő gumiburkolat cseréjére vonatkozó,
bruttó 1.334.025 Ft összegű - a határozat
mellékletét képező - vállalkozási szerződést a
C.S.O. Kereskedelmi és Gumifeldolgozó Kft-vel
megkösse.
Az esésvédő gumiburkolat cseréjének 2016.
évben esedékes 933.817 Ft-os összegét a jövő
évi költségvetésben ütemezni kell.
Határidő: szerződés kötésre 2015. december
22., majd szöveg szerint
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető

14./ Feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVb elnöke: A testület a szeptemberi ülésén hagyta jóvá a Prae Medic
Kft-vel a II. számú háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására kötött feladat-ellátási
szerződést. A szerződés november 1. napon hatályba lépett. A szerződés szerves része a
melléklet, amely a használatba adott eszközök leltára. Október 30-án további eszközök
beszerzésére került sor, ezeket kell nyilvántartásba venni. Emiatt módosul a 2-es számú
melléklete a szerződésnek. Technikai átvezetésről van szó. A bizottság 8 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a szerződés módosítását. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a szerződés módosítását elfogadja, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
263/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a PraeMedic Egészségügyi,
Szolgáltató Kft-vel (2651 Rétság, Radnóti út 4.,
képviselő Dr. Katona Ernő ügyvezető) a II. sz.
háziorvosi körzet vállalkozás keretében történő
működtetésére
vonatkozó
Feladat-ellátási
szerződés módosításáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét
képező Feladat-ellátási szerződés-módosítást
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc
polgármestert
a
szerződés-módosítás
aláírására.
A Képviselő-testület felkéri dr. Varga Tibor
jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által
elfogadott Feladat-ellátási szerződés-módosítást
jóváhagyásra küldje meg Bánk Község
Önkormányzatának, és a Magyar Orvosi
Kamara Megyei Területi Szervezetének. Az
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érintettek jóváhagyó döntését követően a
szerződést meg kell küldeni a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szervének és a Nógrád Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervének.
Határidő: aláírásra 2015. december 21.,
megküldésre sorrend szerint azonnal
Felelős:
aláírásért
Hegedűs
Ferenc
polgármester, megküldésért dr. Varga Tibor
jegyző

15./ Dr. Katona Ernő kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: dr. Katona Ernő háziorvos 2015. november 1-től vállalkozás
keretében működteti a II.sz. háziorvosi szolgálatot. A 2015. január 1, és 2015. október 31.
között végzett háziorvosi tevékenység OEP finanszírozásából származó maradványt kéri,
hogy a szolgálatnál szükséges további eszközbeszerzésekre bocsássa rendelkezésre a
Képviselő-testület. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy kétféle mód van, vagy a szerződés
megkötéssel, ami alapján támogatásként adja át az önkormányzat ezt az összeget, vagy
pedig az önkormányzat veszi meg a szükséges eszközöket, és utána kerül átadásra a
szolgálat számára. Doktor úr elmondta a bizottsági ülésen, neki a jobb megoldás, ha a
pénzeszközt kaphatja meg, és majd elszámol. A megmaradt pénz a finanszírozásból nem
jogalap arra, hogy át kelljen adni, mondta egy hozzászóló. Mindenesetre ha a testület így
dönt, csak szabályosan lehet átadni a pénzt, számlával szigorúan el kell számolni. Katona
doktor kérdése volt, hogy személyi juttatásra fordíthatja-e az összeget? Válaszban
elhangzott, hogy arra nem lehetséges. Született egy határozati javaslat, de a bizottsági
ülésen a doktor úr még nem tudott pontosan arra válaszolni, hogy mire fogja felhasználni a
978.088 Ft összeget. A bizottsági ülésen csak feltételes jóváhagyás született. Azt a részét
támogatta a bizottság, hogy az összeg átadásra kerüljön. Az eszközbeszerzések kérdése
függőben maradt. Doktor úr azt ígérte, a mai napig a hivatal részére ezt le fogja adni. Nem
tudom, ez megtörtént?
Fodor Rita jegyző ált.h.: A három db lap topról a számla megérkezett, a megállapodásban
úgy szerepel, hogy informatikai eszközbeszerzésekre, fejlesztésekre fordítható az összeg.
A számla 599.970 Ft-ról szól. Az orvosi műszerekre kért árajánlatot a doktor úr. Még
konkrétan nem tudják megmondani mit szeretnének, de mindenképpen orvosi műszereket.
Az árajánlat függvényében fogják eldönteni, hogy a fennmaradó összegből mi az, amit meg
tudnak vásárolni. Kiosztottuk a módosított határozati javaslatot. Elszámolási határidő az
orvosi műszerekre március 31. napot jelölte meg doktor úr.
Jávorka János képviselő: Javítást kérnék, véletlenül az én nevem szerepel.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez így akkor rendben van. A bizottság a pénz átadással
egyetértett 8 egyöntetű igen szavazattal. Elhangzott még az ülésen, hogy jelenleg 8 db
számítógép van a szolgálatnál, doktor úr elmondta, hogy selejtezni kívánja a jelenlegi
gépeket. A gépek nem rosszak, nem túl régiek, javasolnánk, hogy ide kellene hozni őket. Ez
leltármódosítással járna. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

21

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2015.(XII.18.) sz. jegyzőkönyve

Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
264/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Dr. Katona Ernő háziorvos OEP
finanszírozási maradvány átadására vonatkozó
kérelmét.
A Képviselő-testület a II. számú Háziorvosi
Szolgálatot 2015. november 1-től működtető
Prae Medic Kft részére, a szükséges
fejlesztések
fedezetének
biztosítására,
elszámolási kötelezettséggel 978.088 Ft vissza
nem térítendő önkormányzati támogatást
biztosít.
A támogatás 600.000 Ft erejéig informatikai
eszközbeszerzése, fejlesztésekre 378.088 Ft
erejéig pedig orvosi műszerek beszerzésére
használható fel.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az
informatikai
eszközök
beszerzésének
elszámolási határideje 2015. december 31., az
orvosi műszerek beszerzésének elszámolási
határideje 2016. március 31.
A Képviselő-testület a támogatás fedezetét a II.
számú Háziorvosi Szolgálat működésére 2015.
01.01. – 2015. 10.31. között folyósított OEP
finanszírozási bevétel és ezen időszakra
elszámolt tényleges kiadás 978.088 Ft-os
maradványából biztosítja.
A költségvetés következő módosításakor a
072111 Háziorvosi alapellátás COFOG kiadási
maradványának átvezetésével a támogatás
fedezetét biztosítani kell.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy az államháztartáson kívüli
pénzeszköz átvételéről és átadásáról szóló
20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet szerinti
támogatási szerződést fentiek szerint megkösse.
Határidő: támogatási szerződés megkötésére
2015. 12. 21., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

16./ Baginé Székely Anita kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Baginé Székely Anita jelezte, hogy szeretné megvásárolni a
05/28 hrsz-ú külterületi, 525 m2 nagyságú területet, amely a Szőlő u. 30. számú ingatlan
fölötti terület. A megvásárolni kívánt terület belterületbe nem vonható, elhelyezkedése miatt
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használhatósága erősen korlátozott. A Szőlő utcai ingatlantulajdonosok 2001-ben fordultak
hasonló kéréssel a testülethez. Akkor az a döntés született, hogy a külterületként
nyilvántartott ingatlanokat 100 Ft/m2 áron a kérelmezők részére adja el az önkormányzat. Az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos költségek a vevőket terhelték. Vagyonrendeletünk
15.§-a alapján, amennyiben telek kiegészítés céljából történik az értékesítés, nem
szükséges független értékbecslő alkalmazása. Az értékelést a hivatal munkatársa is
elvégezheti. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a m2 árak a 15 év alatt változtak. A
bizottság a módosított határozati javaslat szerint javasolja az értékesítést, 300 Ft/m2 áron.
Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a bizottság véleményével egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
265/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Baginé Székely Anita földterület
vásárlási kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 05/28 hrsz-ú 595 m2
nagyságú, természetben a Szőlő u. 30. számú
ingatlan
fölötti
terület
értékesítéséhez
hozzájárul. A vételárat 300 Ft/m2 összegben
határozza meg. Az adás-vétellel kapcsolatos
költségek a kérelmezőt terhelik.
Határidő:
kérelmező
értesítésére
december 21.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

2015.

Szünet
(17,55-18,20)

17./ Ingatlan eladási ajánlatok
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Két lakostól érkezett kérelem azzal a szándékkal, hogy
ingatlanjaikat eladnák az önkormányzat számára. Az egyik ingatlan Rétság, Kossuth u. 44.
lakóház és udvar, a másik Rétság, Körtefa u. 18. sz. alatti ingatlan. Utóbbi egy 76 m2-es
lakás, és hozzátartozó 766 m2-es telek. A bizottság rövid vita után az „A” határozati javaslat
elfogadását javasolja, miszerint nem kíván az önkormányzat jelen pillanatban ingatlanokat
vásárolni. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal javasolja elfogadásra a testület számára
az „A” határozati javaslatot. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs kérem szavazzon,
aki a bizottság javaslatával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
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266/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Horváth András és Nagy Györgyné
ingatlan felajánlásairól készített előterjesztést. A
Képviselő-testület a felajánlott két ingatlant nem
kívánja megvásárolni.
Kérelmezők értesítése: határidő 2015.
december 22.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

18./ Balassagyarmati Református Egyházközösség kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Balassagyarmati Református Egyházközösség a Rétsági
Szórványközösség részére 7 személyes gépkocsit kíván vásárolni. Ehhez kérnek a
Képviselő-testülettől segítséget. Kérik, hogy az önkormányzat a vásárláshoz 500.000 Ft-tal
járuljon hozzá. Bizottsági ülésen elhangzott a kérdéssel kapcsolatban, hogy a
Szórványgyülekezet részére annak idején támogatásként a Képviselő-testület 2013-tól
térítésmentesen adta használatba a Templom utca 8. szám alatt lévő volt CISZ ház hátsó
traktusát, korábban pedig egy nagy értékű orgonát vásárolt az egyházközösség számára.
Elhangzott, hogy ugyanúgy, mint a többi egyháznak, a szórványgyülekezetnek is az
önkormányzat meglehetősen szép támogatásokat biztosított. A bizottság 7 igen, és 1
tartózkodás szavazattal a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: További vélemény? Amennyiben nincs, szavazzon, aki a
bizottság javaslatával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
267/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Balassagyarmati Református
Egyházközösség gépjárművásárlás támogatási
kérelmét.
A Képviselő-testület a gépjárművásárlást
jelenleg nem kívánja támogatni. A támogatásra
kérelmet a 2016. évi civil szervezetek részére
kiírt pályázat keretében javasolja benyújtani.
.
Határidő: értesítésre 2015. december 21., majd
szöveg szerint
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző
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19./ Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületének kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete a
hagyományos karácsonyi rendezvényükhöz kéri az önkormányzat támogatását. Bizottsági
ülésen elhangzott, nem igazán látni, hova adnánk a pénzt. Ha van Rétságon élő érintett, azt
a Szociális Bizottság tudja kezelni. A „B” határozati javaslat elfogadását javasolja 8
egyöntetű igen szavazattal a bizottság. Köszönöm szépen.
Kotroczó Balázs képviselő: A Városi Nyugdíjas Klubban van több gyengénlátó tag.
December 10-én tartották Balassagyarmaton az ünnepségüket, és oda meghívták az
Őszirózsa Néptánc Csoportot, ahol szép műsort adtak elő. Úgy érzem, hogy Rétság város
ezzel támogatta a rendezvényt.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazzon, aki a „B”
határozati javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
268/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Vakok és Gyengénlátók Nógrád
Megyei Egyesületének kérelméről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a kérelmet a szűk határidő
miatt érdemben nem tudja tárgyalja.
Határidő: értesítésre 2015. december 21.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

20./ Baptista Szeretetszolgálat kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Baptista Szeretetszolgálat irodát, adományboltot működtet
városunkban. Jelenlegi helyükön magasnak tartják működési költségüket, ezért kérik, hogy
amennyiben a testületnek lehetősége van, akkor biztosítson számukra egy kedvezményes
bérleményt. A könnyen megközelíthetőséget jelölték meg fő szempontként. Az
önkormányzatnak a városközpontban két üres ingatlana található, a Rákóczi út 34. szám
alatti volt egészségügyi központ épülete, valamint a volt Lottózó. A Rákóczi 34. szám alatti
ingatlan nem akadálymentes, és a mentőállomás miatt a parkolást csak a Petőfi utca felől
oldható meg. A múlt ülésen elhangzott, hogy a kialakítandó Gyermekvédelmi Központnak is
valószínűleg ezt az épületet tudjuk biztosítani. A volt Lottózó épülete rossz állapotú, bontásra
kijelölt. Utoljára 2014-ben volt bérelve, havi díja 27.535 Ft volt. A rezsidíja kb. 10-15 eFt volt.
Városközponton kívül vannak még ingatlanok, pl. a volt laktanya területén. A bizottsági
vitában elhangzott, hogy a Baptista Szeretetszolgálat működését az önkormányzat eddig is
támogatta egy ingyenes raktárhelyiség biztosításával. Ez a Templom utca 7. szám alatt van.
Működésüket kiemelt közérdeknek tartjuk. A bizottság a kiosztott módosított határozati
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javaslatát elfogadásra javasolja 8 egyöntetű igen szavazattal a testületnek. Köszönöm
szépen.
Kotroczó Balázs képviselő: A jelenlegi helyük december 31-ig van kifizetve, 80 eFt bérlet,
plusz a rezsi, ez nagyon sok. Három helyi lakosnak adnak megélhetést. Szeretnék megnézni
a felajánlott helyiséget.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ma szembesültem egy dologgal. Nem tudom, ki a felelős a
kulcsokért a hivatalban, a WC-é sincs meg, és a Lottózóé sincs meg. Én úgy emlékszem
régen a városgondnok rendelkezett a kulcsokkal. Egy dobozban kellene tartani, amiért valaki
felelős. Nem kis pénz zárakat cserélni. Ez nonszensz.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Nem tudom megmondani.
Fodor Rita jegyző ált.h.: A városüzemeltetésnél voltak a kulcsok. Víz és gáz van az
ingatlanokban, ezekre folyamatosan rá kell nézni, a kulcsokra szükség van.
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a PVB javaslatával egyetért, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
269/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Baptista Szeretetszolgálat
helyiségbiztosításával kapcsolatos kérelmét.
A
Képviselő-testület
a
Szeretetszolgálat
tevékenységét közügynek tekinti, ezért a
Kossuth u. 8. szám alatt lévő ingatlanát
pályáztatás nélkül határozatlan időre 27.535
Ft/hó bérleti díj összegért részére bérbe adja. A
közműköltségeket a Szeretetszolgálat köteles
megtéríteni az önkormányzatnak.
A bérbeadás feltételeiről a Szeretetszolgálattal
további egyeztetéseket kell folytatni (szerződés
kezdete, képviselő neve, bérlő pontos neve
stb.).
Felhatalmazza
Hegedűs
Ferenc
polgármestert az egyeztetések lefolytatására.

Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

21./ Rétsági Judo Klub kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Amikor a 2015. évi sporttámogatásokat odaítélte a
Képviselő-testület, a Judo Klub részére 350.000 Ft pénzbeni támogatást biztosított, és
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térítésmentes teremhasználatot engedélyezett heti három alkalommal, edzésenként 2,5
órában. A sportegyesület a döntés meghozataláig 60.000 Ft terembérleti díjat már befizetett,
amelyet egy másik pályázat terhére el is számolt. A klub elnöke azzal a kéréssel fordult a
testülethez, hogy a befizetett teremdíjat egyesületi támogatásként juttassa az önkormányzat
részükre vissza, ebből a Nógrád megyei Nyílt Judo Bajnokság kiadásait finanszíroznák.
Rövid vita után a bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja 8 egyöntetű igen
szavazattal a testületnek. A megfelelő megállapodást meg kell kötni. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: A vasárnapi versenyhez sok sikert kívánok. Aki egyetért a
javaslattal, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
270/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Rétsági Judo Klub támogatási
kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a club által rendezett
Nógrád Megyei Nyílt Judo Bajnokság költségeire
(érmék, kupák vásárlása, orvosi szolgáltatás
költsége) elszámolási kötelezettséggel, 60.000
Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást biztosít.
A Képviselő-testület a támogatás fedezetét a
Judo Club által 2015. évben befizetett, de nem
tervezett 60.000 Ft bérleti díj többletéből
biztosítja. A költségvetés módosításakor a
támogatás
előirányzatának
átvezetését
biztosítani kell.
A
támogatásról
a
20/2013.
(XI.26.)
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
tartalommal megállapodást kell kötni.
Határidő: megállapodás megkötésére 2015.
december 21., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

22./ Polgármesteri kérelem jutalomkeret biztosítására
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Kaptunk egy javaslatot jutalomkeret biztosításával
kapcsolatosan az önkormányzatnál és az intézményeknél foglalkoztatott dolgozók számára.
Bizottsági ülésen annyi hangzott el, hogy nagyon régen volt jutalmazás az önkormányzatnál,
tavaly volt először, hogy a fegyelmezett költségvetési gazdálkodás lehetővé tette, hogy a
tavalyi év során újra tudtunk jutalmat biztosítani a dolgozóknak. A méltányos összeget a
dolgozók nyilván örömmel fogják fogadni. Az idén is tudjuk a jutalmazási keretet biztosítani.
Az volt a vélemény az ülésen, hogy amennyiben technikailag lehetséges, úgy az ünnepek
előtt kerüljön a jutalom kifizetésre a dolgozóknak. Készült egy kimutatás, név szerint kinek
mekkora összeg jár. A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja 8 egyöntetű igen
szavazattal. Annyi a tisztem még, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság nevében
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szeretném megköszönni valamennyi önkormányzati dolgozónak az ez évi munkáját.
Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Megköszönöm a Képviselő-testületnek, hogy így döntöttünk,
karácsonykor mindenkinek jólesik ez a dolog, remélem a dolgozók meg is fogják hálálni ezt a
jutalmat is. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek.
Kérem szavazzon, aki a javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
271/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes városi intézményeknél
köztisztviselőként, közalkalmazottként, illetve
Mt. hatálya alatt jelenleg is foglalkoztatott
dolgozók számára, a költségvetési tartalék
terhére,
intézményenként
jutalomkeretet
biztosít.
A vezetők jutalomkeretét bruttó 200.000
Ft/főben, a dolgozók jutalomkeretét bruttó
100.000 Ft/fő összegben állapítja meg. A
részmunkaidős dolgozók és a nem teljes évet
dolgozók a jutalom munkaidő arányos részére
jogosultak.
A jutalomkeret 5.135.417 Ft és 1.386.563 Ft-os
járulék összegét, összesen 6.521.980 Ft-ot a
2016. évi költségvetésben ütemezni kell.
A
Képviselő-testületi
határozat
egy-egy
példányát valamennyi dolgozó részére át kell
adni.
Határidő: 2015. december 21.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
23./ Együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki kara
együttműködést kezdeményez az önkormányzattal. Az együttműködésre egy TÁMOP
SMART CITY innovatív kutatási hálózatok fejlesztése Gyula és Salgótarján városokban című
projekthez van szükségük. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy nagyon általános a benyújtott
szerződés tervezet, nem egészen világos, hogy mire vonatkozik. A bizottság rövid vita után a
„B” határozati javaslat elfogadását javasolja 6 igen, és 2 tartózkodás szavazattal. Köszönöm
szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Itt volt a Semmelweis egyetemnek a dolga, itt van a Szent
Istváné, reméljük Balassagyarmattól fogunk az ígéret alapján a Semmelweis-ből kapni.
Voltam egy megbeszélésen. A laktanya egy épülete megfelelő lenne. Hátránya nincs a
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szerződés aláírásának, előnye pedig talán lehetne. Nem javasolom, hogy eleve kizárjuk
magunkat . Fontoljuk meg a dolgot.
Varga Dávid Géza képviselő: Egyértelműen ne zárkózzunk el, kérjünk alapos tájékoztatást.
Egy „C” határozati javaslatot el tudnék képzelni. Nagy neve van a Szent István Egyetemnek.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Nagyon általános anyag került elénk. Ha megkötjük a
megállapodást, nem tudjuk, mit is vállalunk. A módosító indítvány elfogadható, kérjünk egy
részletes tájékoztatást.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Támogatom Dávid módosító javaslatát.
Jávorka János képviselő: Egy kiírt, megnyert pályázatról van szó. A program Gyuláról és
Salgótarjánról szól. Egyáltalán hogy jön ide Rétság? Jó lenne többet tudni róla. Felmondani
csak a projekt fenntartási időt követően lehet.
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a módosító javaslattal a határozati javaslatot elfogadja,
kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
272/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a gödöllői Szent István Egyetem
Gépészmérnöki
karával
kötendő
együttműködési
megállapodásról
készített
előterjesztést.
A TÁMOP 4.2.1.D-15/1/ KONV kódszámú
„SMART CITY Innovatív kutatási hálózatok
fejlesztése Gyula és Salgótarján városokban”
című projekthez szükséges Együttműködési
Megállapodás
megkötéséhez
további
információkat kér.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert
további tájékoztatás kérésére.
Határidő: 2016.január 31.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

24./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Különösebb vita az ülésen nem alakult ki. Az Egyebek-ben
elhangzottakkal kapcsolatban voltak kérdések. Szennyvízbekötéssel kapcsolatban, TIGÁZnak egy helyreállítással kapcsolatos tartozást kérdezte hozzászóló, a kisparkolóban a
szennyvízzel, valamint a sebességmérő állapotával kapcsolatban hangzottak el kérdések. A
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bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót. Köszönöm
szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs kérem szavazzon,
aki a javaslattal egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 egyöntetű igen szavazattal
elfogadta a Beszámoló a testület lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról és
az
átruházott
hatáskörben
hozott
döntésekről szóló előterjesztést.
25./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Egy csőtöréssel kapcsolatban hangzott el kérdés, a CBA
által megvásárolt területen a vízóránál folyt el a víz. A bizottság a tájékoztatót 2 igen, 6
tartózkodással nem javasolja elfogadásra a testületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ezt én tudomásul is vettem. Nem szeretek olyannal
dicsekedni, ami nem történt meg. A mai napon vált élessé, hogy a 32 ha megszerzése
teljesen sínen van, NFA-hoz a jövő héten megyek aláírni a szerződést. Kérem szavazzon,
aki a tájékoztatót elfogadja.

Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2 igen, 1 nem, 3 tartózkodás
szavazattal nem fogadta el a két testületi ülés
közötti
időszakban
az
önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munkáról
szóló tájékoztatót.

26./ Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Itt került a 32 ha-ról szó. A nyilvános WC
szennyvízelvezetése kapcsán egy ígéret került leírásra. 8 tartózkodás volt a bizottság
szavazása, a testület dönt a kérdésben. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Egyeztettem a DMRV-vel, hiányosságot kell pótolni. Előbb
megépült a szennyvízcsatorna, mint a terv elkészült volna. A jövőben erre gondolni kell,
előbb terv, utána a kivitelezés. Ígéretet kaptam, hogy karácsonyig megvalósul, a kulcsokat
meg kell keresni.
Kérem szavazzon, aki az előterjesztést elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta a kiemelt feladatok ellátásáról
szóló tájékoztatót.
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27./ Az önkormányzat gazdálkodási jogkörökről szóló
szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A december 8-i testületi ülésen elhangzottak alapján
elkészült a gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzat-tervezet. A szabályzat összeállításánál
átvezetésre kerültek jogszabályi változások, mind a kötelezettségvállalások, mind az
utalványozások terén. A bizottsági ülésen kiegészítésre került a szabályzat. Most már
mindenkinek van helyettese stb. Kompletté vált a szabályzat. A bizottság 8 egyöntetű igen
szavazattal elfogadásra javasolja a gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzatot. Köszönöm
szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Tartózkodni fogok a szavazásnál, mert nem tudom, jogilag
hogy van a dolog. Aki a bizottság véleményével egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
273/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte Rétság Város Önkormányzat
Gazdálkodási jogköreiről készített szabályzatát,
azt a melléklet szerint tudomásul veszi.
28./ Bérkorrekció lehetősége a védőnői szolgálatnál (ismételt
előterjesztés)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A védőnői szolgálatnál dolgozók havi juttatását több
jogszabály szabályozza. Az OEP-nek, mint finanszírozónak az az elvárása, hogy az általa
ideutalt összeget a szolgálatra fordítsa az önkormányzat. Ez mindvégig teljesült. 2013. július
1-től változott egy kormányrendelet, amelyben a védőnő részére szabtak meg egy bizonyos
díjazást. Az OEP tartott egy ellenőrzést 2014-ben. A szolgálat finanszírozása és a védőnők
díjazása kapcsán mindent rendben találtak. Kaptak bruttó 16.104 Ft cefatériát, illetve 5.000
Ft, munkáltatói döntésen alapuló plusz juttatást. Ezek bőven fedezték a bizonyos díjazást. Ez
az OEP részéről rendben volt.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem mondta senki, hogy ez az összeg nem kerül
kifizetésre a dolgozónak. További egyeztetésre kértük csak vissza az előterjesztést, ezért
kicsit érthetetlen volt a bizottság tagjai számára az a hangnem, ami a dolgozó részéről
elhangzott, hogy felsőbb szervekhez, és Munkaügyi Bírósághoz kíván fordulni. Ez teljesen
felesleges, mert ami jár, az amúgy is jár, ami nem jár, az meg akkor sem jár. A múlt ülésen
további egyeztetések miatt lett levéve az anyag. Magam részéről az illetékesekkel az
egyeztetéseket lefolytattam, voltak eltérő vélemények, nem teljesen egyezőek az
álláspontok. Ez abból adódik, hogy ennek a kormányrendeletnek a megfogalmazása nem
egyértelmű. A kérdés az, hogy mit értünk díjazáson. Nem írja egyértelműen, hogy ezt az
illetmény emelésére kell felhasználni. Díjazásról beszél a rendelet. A cafetéria biztosítása is
egyfajta díjazás. Az a véleményem, hogy annak idején az volt egy „mulasztás”, amikor a
rendelet megszületett, hogy a dolgozóval nem történt egyeztetés. Úgy gondolom, hogy a
kiszámolt különbözet kifizetése jogos, a védőnő kérése is jogos. Ez a megoldás a védőnő
számára semmilyen hátrányt nem jelent. Rendezve lesz a kérdés. A bizottsági ülésen ezzel
a véleménnyel mindenki egyetértett. Elhangzott egy olyan kérés is, ami nem lett
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befogalmazva a határozati javaslatba. A határozati javaslat a 2-es számú védőnői körzet
védőnője bruttó 419.246 Ft juttatását tartalmazza csak. Ez az összeg 2013. július 1-től, 2015.
augusztus 31-ig lett kiszámolva. Onnantól kezdve a díjazás már e szerint alakul.
Kérése a bizottságnak, hogy térjünk vissza erre a kérdésre, és az 1-es számú körzetből már
nyugdíjba vonult védőnő tekintetében is járjunk el e szerint. Igaz, hogy megbízási
szerződéssel dolgozott nyugdíj mellett, de így tartanánk igazságosnak. Amikor az összeg
kiszámításra kerül, találjuk meg a kifizetés jogcímét.
A bizottság a módosított határozat elfogadását javasolja 8 egyöntetű igen szavazattal.
Köszönöm szépen.
Jávorka János képviselő: Én vetettem fel a bizottsági ülésen, hogy érint mást is ez a
kérdés. Jó lenne egy kalap alatt rendezni az ügyet. Kérem, a januári ülésre kerüljön elénk az
előterjesztés, hogy megnyugtatóan rendeződhessen a kérdés. Köszönöm szépen.
Fodor Rita jegyző ált.h.: Bizottsági ülést követően a számolást elvégeztük, a rendszerünk
már leállt. Ha visszanyitják, a jogcímet is megkeressük.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én magam nevében is örülök, hogy pozitívan végződik a
dolog. Ami jár, az jár. Aki a bizottság javaslatával egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4
igen, 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
274/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Védőnői Szolgálatnál bérkorrekció
végrehajtásának
lehetőségéről
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási
Alapból
történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21.§ (4) bekezdése
szerinti havi díjazást az OEP havi adatszolgáltatása
alapján, változóbérként a 2. számú védőnői körzet
védőnője részére 2013. július 1. naptól 2015.
augusztus 31. napig terjedő időszakra bruttó 419.246
Ft juttatást biztosít.
A változóbér 419.246 Ft-os összegét és 113.196 Ftos járulékát a 2016. évi költségvetésben biztosítani
kell.
Határidő: 2015. december 21.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Szünet
(19,00-19,15)
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29./ Szándéknyilatkozat megadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
kéri a testület szándéknyilatkozatát a társulásban való maradás tárgyában, jogszabályi
változás miatt. Névváltoztatásról van szó, technikai kérdés. A bizottság 8 egyöntetű igen
szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc képviselő: Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon.
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egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
275/2015. (XII.18.) sz. KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést és a Nagyoroszi Közös
Szociális
Szolgáltató
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítását a csatolt melléklet
szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert
a módosítás aláírására. A képviselő-testület
felhatalmazza Nagyoroszi Község Polgármesterét,
hogy a módosításokat az egységes szerkezetű
Társulási Megállapodáson átvezesse.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
30./ Egyebek
Jávorka János képviselő: Két dologról szeretnék szólni. Az egyik az iskolabusszal
kapcsolatos. Nagy dilemmákat váltott ki a testület döntése a busszal kapcsolatban. Varga
képviselő-társam a következőket mondta: a busz Pesten áll, havi 20 eFt-ot fizetünk érte,
irreálisan magas árat kérünk érte, 13 millió forint, plusz Áfa összeget. Mindenki tudja, hogy
ennyit nem fogunk érte kapni. A busz havi 20 eFt-ért még legalább két évig ott fog állni, stb.
Elmondhatom a lakosságnak, hogy megjött az értesítés, a busz elkelt 13 millió forint, plusz
Áfa összegért. Varga képviselő úr azt mondta, 8 millió forintot ér a busz. Azt mondhatom el,
hogy a testület jól döntött. Ami problémákat felvetettek a busz eladásával kapcsolatban a
civil szervezetek, lakosok felvetettek, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága jól kezeli. 3 millió
forintos alap lett létrehozva, utazáshoz, és belépőjegyre kérhetnek az önkormányzattól
támogatást a csoportok, szervezetek. Bíztatnék minden szerveződést, éljenek a lehetőség
kihasználásával.
A 2015. évi karbantartási tervben elfogadásra került a KRESZ parkban a kispályánál
labdafogó háló felszerelése. Mi az oka, hogy a munka nem kezdődött el?
Hegedűs Ferenc polgármester: Salgai György városgondnok volt ezzel meghatalmazva, ő
beteg, más ember pillanatnyilag nincs, aki ezzel foglalkozna. Én már többször kértem tőletek
helyettesről hadd gondoskodjunk. A jövő évi karbantartási tervet is lassan el kell készíteni.
Bizottsági ülésen elhangzott, van három helyettes, ők segédmunkások, velük ezt megoldani
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nem tudjuk. Ha ezzel a hálódologgal megbíztok, megrendelem és megcsináltatom Gyuri
helyett.
Jávorka János képviselő: A választ nem tudom elfogadni. Májusi ülésen fogadtuk el a
tervet, most december van, meg lehetett volna oldani.
Magam részéről mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánok.
Köszönöm szépen.
Varga Dávid Géza képviselő: A buszkérdésre reagálnék. Az öndicséret büdös, ne verjük a
mellünket, hogy eladtuk azt a buszt. Szerintem rossz döntés volt. Tegyük össze a két
kezünket, hogy ennyiért, és rövid idő alatt el tudtuk adni. Nem a normális piaci áron adtuk el.
Ha valakinek ez valóban érdeke volt, tényleg tegye össze a kezét. Ehhez nagy szerencse
kellett. A busz sorsát nem keverném össze a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság dolgával.
Kíváncsian várjuk mi lesz a 13 millió forint sorsa.
Jávorka János képviselő: Képviselő úr te mondtad, amit mondtál, hogy csak 8 millió forintot
ér a busz. A tények igazolják, hogy az önkormányzat a buszt 13 millió forint plusz Áfa
összegért adta el. Nem kötött rossz üzletet az önkormányzat, a pótlására a Társadalmi
Kapcsolatok Bizottságának létrehozása megfelelő döntés volt a testület részéről. Köszönöm
szépen.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Mocsári úrral beszélgettünk a középiskola agóniájával
kapcsolatban.
Kérése,
hogy
más
középiskolákkal
folytassunk
tárgyalásokat,
kötelezettségvállalás nélkül. Kérhetném, hogy erre hatalmazzatok fel. Látok ebben
lehetőséget.
A polgármester úrtól kérdezem, hogy a Semmelweis Egyetemmel annak idején sikerült elérni
egy bizonyos eredményt, hogy idekerüljön. Rétságon a Piac téren már bejegyzett székhelye
volt a Semmelweis Kft-nek. Áttették telephelyüket Balassagyarmatra. Utaltál arra
polgármester úr, hogy a kérdésben „háborús övezet” alakult ki. A sokat hangoztatott jó
kapcsolataid mentén, hogyan sikerült, hogy végül is elkerült ez a dolog Rétságról? Előző
ciklus végén a Területfejlesztési Ügynökséggel már a helyszínt is kiszemeltük a volt laktanya
területén.
Hegedűs Ferenc polgármester: Szabó Géza főorvos úr elvitte őket, de a hajó nem biztos,
hogy elment. Azt mondták, hogy megpróbálnak Rétságnak „csepegtetni”. Sándor Ildikó még
nekem is azt mondta, hogy ez egy biztos dolog lesz. Aztán a végén Pásztó és
Balassagyarmat el kezdett „harcoskodni”, végül Balassagyarmatnál van most, és onnan van
lehetőség kapni. Egyebet nem tudok nyilatkozni ebben a dologban.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Pfaff Lászlóné kérése, gondoljuk át, Schmidt Máriának
megfogalmazni egy levelet, hogy Mindszenty szobor felállításának helyet kíván az
önkormányzat biztosítani. A helyet még nem kell megjelölni. Kérem ezen gondolkozzatok el.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én a Szent Istvánt és a Mindszenty szobor felállítását is
fogom támogatni.
Nagy részem volt annak idején abban, hogy a középiskola megalakult a városban. Mocsári
úr tőlem is kért támogatást, én biztos, hogy teljes mellszélességgel támogatom továbbra is a
működését. Amiben tudok, megpróbálok segíteni. Nem tudom, hogy mi az oka, hogy a
gyerekek nem ide jönnek tanulni tovább. A családokat kellene megerősíteni e kérdésben.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: annak idején a fenntartó iskola meghatározta, hány fővel
indulhat az osztály. Az utóbbi években 1-2 fővel alatta voltak jelentkezők száma. Ebből lett
egy mélyrepülés, erről Rétságon senki nem tehet.
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Jávorka János képviselő: A középiskola kérdésében egyetértek az elhangzottakkal.
Alpolgármester konzultáljon csak akivel lehet. Mindszenty szobor elhelyezés kérdését is
támogatom. 48 pontban vannak programok egy leiratban felsorolva, a rétsági szobor 28.
sorszám alatt van benne. Rétság város főterét jelzik. Egy magasabb, szélesebb, országos
közalapítvány tervében is szerepel a szobor, célszerű a levél megírása.
Varga Dávid Géza képviselő: A Mindszenty szoborral kapcsolatos felvetést támogatom. A
középiskolára visszatérnék. Amikor megalakult a Rétsági Fiatalokért Egyesületünk, nekünk
is feltett szándékunk volt, hogy megpróbáljuk népszerűsíteni a középiskolát. Sajnos kevés
sikerrel. A problémát abban látom, a családokban kellene a szemléletet megváltoztatni. A
diákok azt mondták, a tagintézményt úgy kezelték, hogy azok járnak ide, akiket máshova
nem vettek fel. A lehetőséget abban látom, hogy az iskola presztizsét kellene visszaállítani.
Jó lenne, ha egy plusz szolgáltatást tudna nyújtani az iskola, pl. kedvezményes áron
jogosítványt biztosítani, stb. Amiben az egyesület tud segíteni, szívesen állunk
rendelkezésre. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Össze kell dugni a kérdésben a fejünket.
A Petőfi utca végén 5 m-es árokszakasz kimaradt. Meg kellene csinálni, hogy rendben
legyen a Petőfi utca.
Pályázatokkal kapcsolatban kérem a segítségeteket. Kész tények is vannak már, beadható
pályázatok születtek.
Itt szeretném megköszönni mindenkinek, akik a betlehemet kérésemre szépen felállították.
Kérek mindenkit, szombaton a mindenki karácsonyára aki teheti, jöjjön el. A művelődési
házban kezdődik, 13 órakor.
A magam nevében, a Képviselő-testület és dolgozók nevében Áldott, Boldog ünnepeket
kívánok minden rétsági lakosnak, a Kárpát medencében és a világon élő minden magyar
embernek. Köszönöm a testület munkáját. Az nem baj ha vitatkozunk, a lényeg, hogy előre
haladjunk, hogy a lakosság is érezze. Januárban úgy kezdjük el a munkát, hogy minél
nagyobb látszatja legyen, és békében.
Több tárgy nincsen, megköszönöm a munkát, a nyílt ülést 19 óra 40 perckor bezárom.
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