Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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6. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. április 29. 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
Dr. Katona Ernő képviselő
Kotroczó Balázs képviselő
Dr. Szájbely Ernő képviselő
Varga Dávid Géza képviselő
Girasek Károly PVB tag
Fodor Rita jegyző ált.h.
Varga Nándorné int.vez.
Lichtenberger Edit adm.
Majnik Tamás RTV munkatárs
Faggyas Szabolcs RTV munkatárs
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket.
Megállapítom, hogy 5 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek felkérem Kotroczó Balázs és Mezőfi Zoltán képviselő urakat. Kérem szavazzon,
aki a javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők a
jegyzőkönyv hitelesítőkre vonatkozó javaslatot elfogadták.
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Kalmár Zsolt bűnügyi igazgató urat,
a Salgótarjáni Főkapitányság vezető helyettesét. Szintén tisztelettel köszöntöm Belovai
Róbert urat, a rétsági rendőrkapitányság vezetőjét, Tóth Gábor őrnagy urat, a
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Igazgatóság parancsnokát, és Vincze Sándor rétsági
parancsnok urat. Köszönöm, hogy megjelentetek.
Ismertetem a napirendi pontokat. Van-e módosító indítvány a napirendekre vonatkozóan?
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Volna javaslatom. Külsős bizottsági tag eskütétele című
napirendet kérném felvenni napirendre elsőként, a vendégek hozzászólása előtt.
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon. Megállapítom,
hogy 4 igen, 1 nem szavazattal a napirendi javaslatot a testület elfogadta.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A múltkor abban maradtunk, hogy a testületi ülésen mindig
az eredeti napirendek szerint fogunk tárgyalni, de látom, hogy az itt kiosztott meghívóból
kimaradt megint kettő napirend, amit a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javasolt
levenni. Nekem mindkét megoldás jó, csak akkor következetesen csináljuk, döntsük el, hogy
így, vagy úgy tárgyalunk.
Javasolom még egy napirend levételét a PVB ülésen elhangzottak alapján. Kérem levenni a
19-es, a Munkáltató kötelezettségének teljesítéséhez szükséges keretösszeg
meghatározása című napirendet. Abban maradtunk, hogy a Szabályzat áttanulmányozása,
és a vizsgálatok tükrében fogunk erre a témára visszatérni.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Nem abban maradtunk, ha idekerül a Szabályzat, akkor
tárgyaljuk? Aki egyetért a 19. napirend levételével, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy 4
igen, 1 nem szavazattal a testület a javaslatot elfogadta.
Én pedig javasolnám, hogy a Rendőrkapitányság, és a Katasztrófavédelem beszámolóját
tárgyaljuk az eskütétel után.
A napirendi pontokat a testület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta, és az alábbiak
szerint tárgyalt.
1.) Külsős bizottsági tag eskütétele
2.) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: Belovai Róbert rendőrkapitány
3.) Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi beszámolója
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
4.) 2015. évi zárszámadás
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
5.) Akció folytatásának lehetősége
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
6.) Tájékoztató követelések állományáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
7.) Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ alapítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
8.) Árajánlat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,
9.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) pályázaton történő
indulás
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
10.)
Tervezők kiválasztása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
11.)

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
12.)
Őrzési feladatokra megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese
13.)
ÉMÁSZ Hálózati Kft. Együttműködési keretmegállapodás
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese
14.)
Együtt Európáért Alapítvány Együttműködési megállapodások
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
15.)
DMRV ZRT – Előzetes hozzájáruló nyilatkozat kérése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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16.)
Magyar Telecom Nyrt. Mobil szolgáltatások szerződésének jóváhagyása
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese
17.)
Szándéknyilatkozat megadása
Előterjesztő: Varga Dávid Géza képviselő
18.)
Pótelőirányzat kérése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
19.)
Környezetvédelmi intézkedésre pótelőirányzat kérése
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
20.)
Jegyzői kérelem
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
21.)
Varga József kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
22.)
Járási Hivatalvezető kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
23.)
Kérelem a helyi RTV internetes továbbítást adó eszköz beszerzésére
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
24.)
Kérelem részmunkaidős takarítói álláshely teljes munkaidőre való
felemelésére
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
25.)
Kérelem szerződéskötésre
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
26.)
Rétsági Hunyadi János Nyugállományúak Klubjának kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,
27.)
Főkefe Nonprofit Kft. kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
28.)
Tájékoztatás Vis major döntésekről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
29.)
TKB döntések
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
30.)
A kötelező betelepítési kvótát ellenző határozati javaslat
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
31.) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
32.)
Tájékoztató a két ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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33.) Egyebek
Zárt ülés
1.) Közalkalmazott intézményvezető kinevezése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

1./ Külsős bizottsági tag eskütétele
Hegedűs Ferenc polgármester: Azért az eskütételt illett volna bejelenteni, így ad-hoc
bedobunk egy ilyet, hogy eskütétel, ezt kicsit övön alulinak tartom, megmondom őszintén.
A teremben tartózkodók felállnak az eskü szövegének időtartamára.
Girasek Károly külsős bizottsági tag: Elmondom az eskü szövegét, és egy aláírt példányt a
jegyzőkönyvhöz becsatolok.
Hegedűs Ferenc polgármester: A Törvényességi Főosztályról azt kaptam írásban, hogy
mivel négy képviselő van a bizottságban és 3 külsős, 7 főre alakítsuk ki a Pénzügyi és
Városüzemeltetési Bizottságot. Nem tudom ennek az egésznek az okát, de majd a
későbbiekben tárgyalunk róla, ne fárasszuk a vendégeket ezzel.
Fodor Rita jegyző ált.h.: A héten kaptunk egy törvényességi észrevételt, és egy javaslatot a
Nógrád Megyei Kormányhivataltól. A javaslat arról szól, amit polgármester úr elmondott,
hogy alpolgármester úrnak szűnjön meg a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságban a
tagsága, és így egy külsős bizottsági tagnak is meg kellene, hogy szűnjön a tagsága.
Valamint kaptunk egy törvényességi felhívást az ominózus testületi jegyzőkönyvvel
kapcsolatban. A Kormányhivatal részletesen kifejtette, hogy addig amíg nincs alaki
határozat, addig joghatást nem vált ki ez a döntés a külsős bizottsági tag vonatkozásában.
Erre kaptuk a felszólítást, hogy ezt pótoljuk. Május 31-ig kaptunk erre határidőt. A májusi
ülésen ezzel a két dokumentummal foglalkozni kell. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: A Munkaügyi Bíróság helyt adott Mezőfi alpolgármester úr
kérésének, visszakerült. Mivel alpolgármester tisztségét tölti be, nem lehet bizottság tagja.
Egyértelműen le van írva.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Az alpolgármesteri tisztségem eddig is megvolt, az elmaradt
tiszteletdíjat ítélte meg a bíróság.
Hegedűs Ferenc polgármester: A törvénytelenség megszüntetésére kértek fel bennünket.
Másfél évig ez úgy működött.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Olvastam természetesen a kormánymegbízott úrnak a
levelét. Az alpolgármester bizottsági tagságával kapcsolatban egy javaslattal élt a
kormánymegbízott úr. Ez egy javaslat, amit a Képviselő-testület vagy megfogad, vagy nem.
Ha megnézzük az országos gyakorlatot, sajnos az új Mötv. nem fogalmaz egyértelműen, a
régi Ötv-ben egyértelműen benne volt, hogy alpolgármester nem lehet bizottsági tag.
Különböző jogszabályi hivatkozásokkal levezetések vannak, hogy ugyanazok a szabályok
vonatkoznak az alpolgármesterre, mint a polgármesterre. Az országban többféle gyakorlat
van, Kormánymegbízott úr részéről ez egy javaslat, ezt majd meg kell fontolnunk.
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A másik levél egy törvényességi felhívást tartalmaz, hiszen a jegyző úr a február 26-i
jegyzőkönyvben nem rögzítette alakszerű határozatban a Képviselő-testület döntését, ami
messze törvénysértő. Azt a levezetést, hogy addig a döntés nem lép hatályba, azért nem
tudom elfogadni, mert akkor ennek mentén a jegyző egy személyben eldöntheti, hogy melyik
Képviselő-testületi határozatról szíveskedik a jegyzőkönyvben egy számozott határozatot
írni. Amelyikről úgy gondolja, azt nem teszi be, innentől kezdve a Kormányhivatalnak sincs
jogköre, hogy a jegyzőt erre utasítsa, mehetünk a bíróságra, és két évig pereskedhetünk. Én
ezt egy jegyzőtől nem tudom elfogadni, mert a jegyző a törvényesség őre. Ez felháborító, és
elfogadhatatlan. Nincs itt jegyző úr, így nem akarom ezt tovább fejtegetni. Bizottsági ülésen
kértem polgármester úrtól, mivel Ő a jegyző közvetlen főnöke, hogy járjon el, hogy pótolva
legyen a határozat sürgősen. Máskor ilyen ne forduljon elő, mert ez kezelhetetlenné teszi a
Képviselő-testület munkáját.
Hegedűs Ferenc polgármester: A jegyző azt végezte el, amit én kértem tőle. Én Girasek
Károlyt külsős bizottsági tagként soha meg nem neveztem. Befogadtam a módosító
indítványt Mezőfi Zoltán alpolgármester úrtól, de én azt nem mondtam, hogy Girasek Károlyt
megjelölöm. És ha egy polgármester nem jelöli meg testületi, vagy bizottsági tagnak, akkor
egyszerűen nincs miről beszélni. A jegyző urat meg kell, hogy védjem, mert ez az én
utasításomra történt, és ki fogok mellette állni, mert Ő erről nem tehet. Törvénytelen dolgot
nem akar leírni. Benne van egyértelműen az önkormányzati törvényben, hogy csak a
polgármester javaslatára lehet betenni bizottsági külsős tagot.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bocsánat, ez tévedés. Nem úgy fogalmaz a törvény. Az
alpolgármester választásnál van a polgármesternek javaslattételi és jelölési joga. A kettő
nem ugyanaz. A jelölési jog azt jelenti, hogy senki más a Képviselő-testületből nem jelölhet
alpolgármestert, csak a polgármester. Bizottsági tag választásnál úgy írja a törvény, hogy a
polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület választja meg a bizottsági tagot. Pontosan
ezért módosítottuk az SZMSZ-t (amire hónapok múlva megjött az állásfoglalás), hogy
módosító indítványt igenis lehet tenni ehhez, és arról a Képviselő-testületnek szavaznia kell.
Ez a februári ülésen így is történt meg, vissza kell hallgatni a hanganyagot. Ezt megtette a
Kormányhivatal is, nem véletlenül mondja azt a mostani állásfoglalásban, hogy mindez
szabályosan megtörtént. Csak az alaki határozat elkészítése nem történt meg, ami
Alaptörvény ellenes, és több jogszabállyal ütköző. Az, hogy a Te utasításodra járt így el a
jegyző úr, nekem még kicsit szomorúbbá teszi a dolgot.
Hegedűs Ferenc polgármester: Térjünk rá a napirendi pontokra.
2./ Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: Belovai Róbert rendőrkapitány
Hegedűs Ferenc polgármester: Bizottság tárgyalta, felkérem elnök urat, ismertesse a
bizottság javaslatát.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság április 26-án
tartotta meg ülését, amelyen 6 jelenlevő bizottsági taggal bizottságunk határozatképes volt.
Egy rövid időre volt egy bizottsági tagnak más elfoglaltsága, akkor 5 főre csökkent a létszám.
A bizottsági ülésen megjelent Belovai Róbert alezredes úr, a Rétsági Rendőrkapitányság
vezetője. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján rendőrkapitány úrnak van
egy kötelezettsége, mely szerint tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet az elmúlt évi
munkáról. Rendőrkapitány úr ennek a kötelezettségének eleget tett.
Nagyon részletes beszámolót kaptunk kapitány úrtól, csupán néhány dolgot emelnék ki, ami
közérdeklődésre tarthat számot. Az anyag kifejti, mi volt a fő célkitűzése a
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rendőrkapitányságnak, a terület lakosságának, szubjektív biztonságérzetének, közterületek
rendjének a javítása. Kifejti az anyag továbbá, hogy a rétsági Rendőrkapitányság részére is
nagyrészt rendelkezésre állnak azon technikai és személyi feltételei, amely az
alaprendeltetésből adódó szakmai feladatok, kívánt szintén történő végrehajtását biztosítják.
Leírja a beszámoló, hogy szakmai munkájuk során arra törekszenek, hogy fegyelmezett,
hivatástudattal végzett munkával, eleget tegyenek a város lakossága által támasztott
követelményeknek. A fiatal, jól felkészült állomány a szükséges szakmai gyakorlat
megszerzésével biztosíték arra, hogy a közbiztonság megfelelő legyen a városban és
vonzáskörzetében.
Igen részletes elemzést kaptunk a bűncselekményekről, illetve szabálysértésekről. Érdemes
megemlíteni, hogy Rétság városában 46 bűncselekmény vált ismertté, amely a 2014. évi 670
bűncselekménytől jelentősen alacsonyabb, jelentős, pozitív irányú változás történt. A
kiemelten kezelt bűncselekmények számában is ez tapasztalható, jelentős csökkenést
mutatnak a számok. Rétság városban tavaly csak 14 ilyen bűncselekmény történt. A
lopások, és lakásbetörések száma is jelentősen csökkent. Rablás elkövetése miatt a
területen nem indult eljárás, Illetve emberölés sem történt, ez is igen jó hír.
Külön kiemelendő az anyagban, és bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a nyomozás
eredményességi mutatók igen jók, messze az országos és megyei átlag fölöttiek. Ez több
éve folyamatosan jellemző az itteni kapitányság tevékenységére. 2015. évben a
közterületeken elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
88,7 % volt. A garázdaság is kis mértékben csökkent, 2015-ben 4 ilyen cselekmény történt.
Közlekedésbiztonsági helyzettel kapcsolatban leírja az anyag, hogy 2015-ben személyi
sérüléssel járó eset 29 volt, melynek során összesen 38 fő sérült. Ez az előző évhez képest
17,1 %-os csökkenést mutat. A kapitányság illetékességi területén összesen 1 halálos
kimenetelű közlekedési baleset történt. Foglalkozik az anyag a közrendvédelemmel,
igyekeztek biztosítani a fokozottabb rendőri jelenlétet a közterületeken. Kitér az anyag, hogy
a területen működő polgárőr egyesületek tagjai, rendőrrel közös járőrszolgálatban összesen
115 alkalommal vettek részt. Külön kiemelésre került a Rétsági Polgárőr szervezet, mint az
egyik legjobban együttműködő szervezet. Kiemelendő, hogy a baleset megelőzési bizottság
is működik, bűnmegelőzés, gyermek és ifjúságvédelem úgyszintén.
Összegzésként megállapítható, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság állománya 2015. évre
meghatározott célkitűzéseket magas színvonalon, jó eredménnyel hajtotta végre.
A bizottsági ülésen kapitány úr rövid kiegészítést fűzött a beszámolóhoz, alapvetően az
eredmények hátteréről beszélt, azokról a pozitív visszajelzésekről, amelyeket munkájukkal
kapcsolatban a lakosság köréből kapott a kapitányság. Volt egy elégedettségi felmérés is,
ennek az eredménye is pozitív. Kapitány úr külön is szólt a polgárőrökkel való jó
együttműködésről, megköszönve a munkájukat. A bizottsági tagok elismeréssel szóltak a
kapitányság munkájáról. Elhangzott, hogy reméljük, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság
viharvert épületének a felújítására is sor kerülhet. Nem mutat a városba betérőknek túl szép
képet. A nyugdíjas klub vezetője megköszönte a rendőrségnek a felvilágosító munkát,
amelyre idén is sor kerül, május hónapban, és gratulált a felderítési % eléréséhez.
Elhangzott továbbá, hogy jó dolog, hogy igyekeznek fokozni a rendőri jelenlétet, ennek nagy
visszatartó ereje van.
Két konkrét kérés hangzott el a kapitány úr felé, mindkettő a közlekedést érinti. Az egyik a 2es úton a diósjenői elágazás utáni részen sebességkorlátozó tábla elhelyezése. A másik
dolog pedig, hogy most elkészült a Petőfi-Radnóti utca összekötő szakasz, és jó lenne, ha a
rendőrség néha arra járna, nehogy kialakulhasson ott egy gyorsulási verseny színhely.
A válaszban kapitány úr megköszönte az elismerő szavakat, azt mondta, ígéret van rá, hogy
az épületet a közeljövőben fel tudják újítani.
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A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a beszámolót. Köszönöm
szépen.
Jávorka János képviselő: A bizottsági ülésen is elmondtam, és elnök úr is összefoglalta,
hogy az írásos anyag, amelyet megkaptunk, nagyon részletesen tartalmazza a rétsági
kapitányságra, és a rétsági járásra vonatkozó bűnügyi statisztikai és szabálysértési adatokat.
Mint a helyi polgárőrség vezetője van szerencsém együttműködni a rendőrséggel, valóban
minta és példaértékű az együttműködésünk. Megköszönöm a magam és a járás többi
egyesülete nevében is azt az együttműködő munkát, amit a kapitánysággal végezhetünk. A
további munkához kapitány úrnak, és az állománynak jó egészséget kívánok. Köszönöm
szépen.
Belovai Róbert rendőrkapitány: Ezen a fórumon is szeretném megköszönni az
önkormányzat támogató hozzáállását, a polgárőrség tevékenységét, és a lakosság pozitív
hozzáállását. A teljes állomány nevében szeretném megköszönni az elismerő szavakat. Erre
az évre hasonló eredményeket kívánunk munkánkkal elérni, ezért mindent megteszünk. A
felvetett javaslatokat továbbítjuk, és mi is végrehajtjuk. Köszönöm szépen.
Mezőfi Zoltán alpolgármester távozott a teremből (4 szavazó)
Hegedűs Ferenc polgármester: Úgy érzem, hogy én lehetek a legboldogabb polgármester,
hiszen nálunk a legpozitívabb a rendőrség munkája. Ezt a település nevében is köszönöm a
rendőrkapitányságnak, valamint a megyei főkapitányságnak. Köszönöm, hogy gyermekeink
érdekében minden nap ott vannak a gyalogátkelőhelyeknél. Köszönöm a kapitányság,
valamint a főkapitányság segítőkészségét. Nem utolsó sorban szeretném megköszönni, amit
a migrációs helyzettel kapcsolatban elvégeznek, önfeláldozó munkával. Minden egyes reggel
ott tudok lenni, amikor mennek le a fiúk a határra, jó szóval, bíztatással, köszönettel
engedem el őket, mert büszke vagyok arra, hogy a hazát védik. A kapitányság állományának
erőt, egészséget kívánok. Köszönöm szépen.
Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki elfogadja azt.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 4 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

80/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Rétság Városi Rendőrkaptányság
2015. évi tevékenységéről készített beszámolót.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.
2016. évre eredményes munkát kíván a
kapitányság valamennyi dolgozójának.
Határidő:azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3./ Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi
beszámolója
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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Mezőfi Zoltán alpolgármester visszaérkezett az ülésre. (5 szavazó)
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Megkaptuk a Balassagyarmati Kirendeltség 2015. évi
beszámolóját. Itt is van egy törvényi előírás, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságokról szóló törvény alapján a tűzoltó parancsnok köteles minden évben beszámolni
munkájukról azon Képviselő-testületeknek, amely települések a működési területükhöz tartoznak.
Néhány dolgot emelnék ki a beszámolóból. 2015. év során a hivatásos tűzoltóságnak, mint az
egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szervének, módosult a feladatrendszere. A tűzoltási
és műszaki mentési hagyományos feladatok mellé egy egységes hatósági jellegű szemlélet társult,
amely a tűzvédelem mellett a két újabb szakterületet is átöleli. Így tehát az iparbiztonsági, és a
polgári védelmi feladatokra is reávetül. 2015. év kiemelt feladata volt a települési önkéntes
mentőcsoport minősítési gyakorlatának megszervezése, végrehajtása. A beszámoló értelmében
nagyon jó az együttműködés a megyében működő önkéntes tűzoltó egyesületekkel, kölcsönösen
segítik egymást. Továbbra is nagy figyelmet fordítanak a lakosság felkészítésére, rendszeresen
tartanak előadásokat, minden korosztály részére. Elsősorban az óvodás és az iskolás
gyerekeknek. A Kirendeltség a 2015. évi munkáját sikeresen, az előírásoknak megfelelően
végezte el. Munkájukat a segítőkészség, a pontos, hatékony munkavégzés motiválta.
Kérdés volt a bizottsági ülésen, hogy mit takar a települési önkéntes mentőcsoport. Választ sajnos
nem kaphattunk, nem volt kinek a kérdéseket feltenni, sajnos nem jelent meg senki a Kirendeltség
részéről.
A bizottság végül is 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót a testület
számára.
Feltenném a kérdéseket, amik a bizottság ülésén elhangzottak. Mit takar a települési önkéntes
mentőcsoport? A fecskendő felújításra lett átadva, ez a dolog hol tart, vagy megvalósult-e már?
Kéményseprő feladat átvétellel mi a helyzet?
Tóth Gábor őrnagy: A fecskendők 16-20 év közöttiek, rájuk fér a felújítás. A rétságit még nem
kaptuk vissza, de jobb állapotban lesz. Magyar gyártmányú Rába típusú gépjárműveket kapunk. A
kéményseprő feladatot június 01-én veszi át az igazgatóság, a hatósági feladatokat már végezzük.
A kéményseprők képzése folyamatban van, az oktatás folyik. Átvételre kerülnek a kéményseprő
dolgozók is.
Vincze Sándor alezredes: Szeretném megköszönni az önkormányzat 2015. évi támogatását. A
mentőcsoport a járás területén tevékenykedő önkéntes tűzoltókból, és a Polgárőrség tagjaiból
tevődik össze. A célja a járás biztonsága, katasztrófahelyzetben a lakosság biztonságának
biztosítása. 15 fős települési mentőcsoport került kialakításra, akik felkészítése folyamatban van.
Tóth Gábor őrnagy: Megköszönöm polgármester úr, és a városi önkormányzat segítségét,
együttműködését. Ezt az együttműködést a jövőben is szeretnénk folytatni. Köszönöm szépen.
Jávorka János képviselő: További jó egészséget kívánok a munkájukhoz, bízunk a további jó
együttműködésben.
Hegedűs Ferenc polgármester: Jó a kapcsolat, bármilyen gond lép fel, értesítenek. Vincze úrnak
külön köszönöm az együttműködést. Van egy adósságunk, a garázs kérdése, remélem előbbutóbb megoldódik a kérdés. Erőt, egészséget az igazgatóságnak a munkájukhoz.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Annak idején a testület már döntött, hogy az új autónak a garázst
kialakítja. A tervezőt meg is bíztuk, nála van minden munkarész, információm szerint a tervező
két alkalommal is megkereste a tűzoltóság illetékeseit, megmutatta az elkészült terveket. Kért
további javaslatokat. Úgy tudom, voltak is javaslatok, kérések, amik mentén át kellett a terveket
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dolgozni. Ez a költségvetés részét nem igazán érintette. Már a szakhatóságoknál vannak az
anyagok engedélyezés céljából. Ahogy elkészülnek az engedélyek, a munka elindulhat. Szóval
erről a csúszásról nem tehet az önkormányzat.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, amelybe kérem beleírni, hogy
2016. évre a katasztrófavédelem valamennyi dolgozójának jó munkát kívánunk. Kérem, aki
egyetért, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 5 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

81/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
2015.
évi
munkájáról szóló beszámolót.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.
A Kirendeltségnek a 2016. évre eredményes
munkát kíván.
Határidő: 2016. május 6.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

4./ 2015. évi zárszámadás
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Törvény írja elő, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet a
polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselőtestület elé. A testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendeletnek az Áht-ban
megfogalmazott kötelező tartalma van. Ami a 2015-ös zárszámadás számait illeti, anélkül hogy
részletekbe belemennék, néhány dolgot szeretnék csak elmondani. Az önkormányzat éves
gazdálkodásának az alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben
előírt feladatokat, valamint a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt
feladatokat. Minden költségvetésnek van bevételi és kiadási oldala. Vannak központi forrásból
származó bevételek, az adóerő képesség miatt Rétságtól meglehetősen nagy összeget, 65 millió
forintot vontak el a tavalyi évben. Sok feladatra nem kapunk támogatást. Összességében
120.727.000 Ft támogatás érkezett a 2015-ös évben. Vannak úgynevezett működési bevételek,
ez bérleti és étkezési térítési díjból tevődik ki. Vannak átvett pénzeszközök, itt bevételkiesés a
szociális védelem területén mutatkozik. Az egyik leglényegesebb a helyi adóbevétel. Valamennyi
adónemben 100 % fölötti teljesítéssel zártuk a tavalyi évet. Legjelentősebb többletbevétel az
iparűzési adónemben keletkezett. A hátralékok folyamatos csökkentése érdekében folyamatosan
történnek intézkedések, erről ma szintén egy külön napirendben tárgyalunk. Az átengedett adónál
a gépjárműadó bevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál, ez 2014-től van így.
A kiadásokról érdemes tudni, a köztemető működtetése, közterületek rendjének fenntartása,
közmunkaprogramok, állategészségügyi feladatok, közutak üzemeltetése, szennyvíz gyűjtése,
tisztítása és elhelyezése, település hulladék gyűjtés, víztermelés-kezelés, zöldterület kezelés,
város közvilágítása feladatok stb. a város működési költségeinek kiadásai. Összességében a
település működésének a feladataira 347.508 eFt-ot költött a város.
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Ezen felül vannak az önként vállalt feladatok, melyek közül sok van, amit az önkormányzat évek
óta felvállal. Itt beszélhetünk szabadidő, sport, nyugdíjas klubok, civil szervezetek stb.
támogatásáról. Tavalyi évben kezdte meg működését a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága,
amelynek elnevezése időközben Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoportra változott. Ők utazásra
és belépőjegyre tudnak támogatást adni, pályázatok alapján. A tapasztalat azt mutatja, hogy az
egyébként is támogatásban részesülő civil szervezetek elég szépen éltek ezzel a lehetőséggel is.
Amit fontos megemlíteni, hogy a kiemelt előirányzatok tekintetében egyetlen esetben sem történt
előirányzat túllépés. A szabad pénzmaradvány 323.465 eFt volt. Nettó vagyonunk 2015. évben
növekedett, 308.003 eFt-tal. Lejárt esedékességű szállítói tartozása nem volt az önkormányzatnak,
és 2015. december 31. napon hitele sem volt.
Az intézményeink biztonságosan működtek, és valamennyi intézmény vonatkozásában nyomon
lehet a számokban követni, hogy takarékosan gazdálkodtak.
Belső ellenőrünk a belső ellenőrzési terv alapján valamennyi ellenőrzést elvégezte. Hiányosság
csupán egyetlen egy esetben került feltárásra, a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat hiányzott.
2015-ben meglehetősen sok ellenőrzésben volt része a Hivatalnak. Az Állami Számvevőszék
átfogó ellenőrzést végzett, 2011-2014 évre vonatkozóan. Az ellenőrzés jegyzőkönyvét még nem
kaptuk meg.
A Városközpont Rehabilitációs Pályázat kapcsán is zajlott egy teljes körű ellenőrzés. A
Közbeszerzési Döntőbizottság ellenőrzése a napokban fejeződött be, a Döntőbizottság
megszüntette az eljárást.
Összességében a 2015. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten 1.037.460 eFt
bevételi főösszeggel, és 615.904 eFt kiadási főösszeggel, 421.556 eFt számlamaradvánnyal, és
324.230 eFt módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá a rendeletben a Képviselő-testület.
A bizottsági ülésen a zárszámadással kapcsolatban a következők hangzottak el. A kiadott
táblázatokban néhány apró technikai javítás történt, ami a főösszeget nem érintette.
Hozzászólásban elhangzott, hogy egy ilyen hatalmas anyag összeállítása rendkívül nagy munkát
igényel. Az eredmény önmagáért beszél. A pénzmaradvány szépen alakult. Az áthúzódó
munkákkal együtt is bőven az előirányzaton belül vagyunk. Igényesen összeállított, áttekinthető
anyagot kaptunk, mely az előterjesztés készítőjét dicséri. Érthető, és jó magyarázatok vannak a
szöveges részben, amelyek alapján a táblázatok is jól követhetőek. Elhangzott, hogy világos, és
alapos az előterjesztés. Folytattuk azt a takarékos és ésszerű gazdálkodást, amely az elmúlt
évekre jellemző, és eredményes volt. Ez a gazdálkodás megalapozta ennek a ciklusnak is a
biztonságos indítását. Ezt a tavalyi évre is el lehet mondani, mert a mostani állás szerint a nem
várt kiadásokra, a küszöbön álló különböző pályázatokkal kapcsolatos kiadásokra úgy tűnik, hogy
a város kasszájából meg lesz a fedezet. Ez köszönhető a tavalyi évben odafigyelő
gazdálkodásnak. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2015. évi
zárszámadás rendelet-tervezetét.
Jávorka János képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy az önkormányzat a tavalyi évben
takarékos, eredményes gazdálkodást folytatott, intézményeivel együtt. Az intézmények
működtetése biztosított volt. Az önkormányzat támogatta a különböző civil szervezetek
tevékenységét, és hasonlóan került tervezésre az idei évben is. Szeretném kiemelni, hogy
szociális téren is az elmúlt években, és a múlt évben is adott támogatást a rászorulóknak. Ez is
pozitív eredmény. Ez is több millió forintos nagyságrendet tesz ki. A város közterületei is a
lehetőségekhez képest megfelelően karban vannak tartva. Összességében elmondható, hogy a
gazdálkodás eredményes volt. Minden lehetőség meg van arra, hogy a különböző pályázati
lehetőségeken az önkormányzat indulni tudjon. Köszönöm szépen.

10

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016.(IV.29.)sz. jegyzőkönyve

Hegedűs Ferenc polgármester: Valóban így van, lehetőleg takarékosan dolgozunk, de még
vannak hiányosságok. Sok millió forint kimegy az ablakon, amit kis szervezéssel meg lehetne
menteni. Itt szeretnék köszönetet mondani minden vállalkozónak, akik befizetik tisztességgel,
becsülettel az adóját. Végül is ennek köszönheti Rétság, hogy így állunk anyagilag. A Kormánynak
is köszönet azért, hogy ennyi embert 100 %-os támogatással foglalkoztathatunk. 2015-ben volt
úgy, hogy 60 közmunkás is dolgozhatott a városban, és úgy érzem, hogy hasznos munkát
végeztek. Jelenleg 30 fő van, de kellene több, mert elég sok a feladat. Bővült területtel a város, a
Szőlő utcát is ki kellene pucolni. Van még mit tenni. El kell mondanom, hogy sok mindennel nem
értek egyet.
Kérem szavazzon, aki a zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4 igen, 2 nem szavazattal megalkotta alábbi
rendeletét,
a
2015.
évi
költségvetés
végrehajtásáról.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (…) rendelete
A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,az önkormányzat
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat
2015. évi költségvetésének
végrehajtását
1.037.460 eFt bevételi főösszeggel
615.904 eFt kiadási főösszeggel
421.556 eFt számlamaradvánnyal és 324.230 eFt szabadrendelkezésű
pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A passzív időbeni elhatárolások összege 28.593 eFt.
2.§ A 2015. évi költségvetési bevételek teljesítésének
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
c) központi támogatások elszámolását a 5. számú melléklet részletezésének
megfelelően jóváhagyja.
3.§. A 2015. évi költségvetési kiadások teljesítésének
a) kiadásnemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,
b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását a 6. számú melléklet
részletezésének megfelelően jóváhagyja.
d.) az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet
tartalmazza
4.§. (1) A költségvetési kiadások 615.904 eFt-os főösszegéből :
1000 Ft-ban
Működési célú kiadás:
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a) Személyi jellegű juttatás
b) Munkaadót terhelő járulék
c) Dologi és egyéb kiadás
d) Szociálpolitikai juttatás
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások
f) ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások
g) Intézményfinanszírozás
Működési jellegű kiadás összesen
Fejlesztési célú kiadás
a) Intézmények felhalmozási kiadása
b) Pénzügyi befektetés
c) Fejlesztési kiadás
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Fejlesztési célú kiadás összesen
e) Fejlesztési célú hitel törlesztés
f) Működési célú hiteltörlesztés
Kiadások mindösszesen

166.368
40.948
152.917
28.824
1.176
13.939
148.174
552.346
0
63.535
23
63.558
0
0
615.904

(2) Az önkormányzat és az intézmények 2015. évi tényleges átlaglétszámát a 4.
számú melléklet tartalmazza.
5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti
vagyonának 3.151.819 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a
vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat intézményekkel összevont 2015. évi
a) egyszerűsített mérlegét a 9. számú,
b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,
c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
7.§

A Képviselő-testület a 2015. évi pénzmaradvány elszámolást a
kötelezettségvállalással terhelt 97.326 eFt-tal együtt, 421.556 eFt-tal a 12.
számú melléklet szerint jóváhagyja.

8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2015. évi
a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 9. számú,
b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. számú,
melléklet tartalmazza.
9.§ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti
alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a
módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása
biztosított volt.
10.§ Az önkormányzati feladatok 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
(1.000 Ft-ban)
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előzőből
- működési bevétel
- egyéb bevétel
- Átvett pénzeszközök
- Helyi adó
-Átengedett adó
-Központi támogatás
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911 358 Kiadási főösszege

464025
79921
16641
111970
28824
163289
166806

-Fejlesztési célú bevétel
-Fejlesztésre átvett

43 994 - személyi jellegű kiadás
0 - járulék
89 576 - dologi kiadás
425 943 - szociális ellátás
9 483 - Pénzeszköz átadás
122 234
előzőből
intézmény
finanszírozás
13 436 - felhalmozási kiadás
7 694 -fejlesztésre átadott

Pénzmaradvány ig.vét.

198 998

63357
23

Az önkormányzati feladatok
a) mérlegét az I/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú,
d) létszámát a I/4. számú,
e) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
f) beruházási kiadásait a I/6. számú,
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/8. számú
h) egyszerűsített mérlegét a I/9. számú
i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/12. számú,
j) nettó vagyonát a I/10. számú
k) vagyonleltárát a I/11. számú
l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú,
m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú
melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
11.§ A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)
Bevételi főösszege
előzőből
- működési bevétel
- költségvetési támogatás
- átvett pénzeszköz
- Önkormányzati
támogatás
- pénzmaradvány

65.077

Kiadási főösszege

62.576

4.760
0
25
59.386

- személyi jellegű kiadás
- járulék

33.002
9.464

- dologi kiadás

20.110

906

- felhalmozási kiadás

0

A Polgármesteri Hivatal feladatainak
a) mérlegét a II/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a II/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú,
d) létszámát a II/4. számú,
e) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását II5. számú
f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/6. számú
g) egyszerűsített mérlegét a II/7. számú
h) egyszerűsített pénzmaradványát a II/10. számú,
i) nettó vagyonát a II/8. számú
j) vagyonleltárát a II/9. számú
melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
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12.§ A Napköziotthonos óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)
Bevételi főösszege
56.031 Kiadási főösszege
51.865
előzőből
- működési bevétel
- személyi jellegű
36.557
kiadás
- pénzmaradvány
2.189 - járulék
10.327
- Önkormányzati támogatás
53.842 - dologi kiadás
4.981
A Napköziotthonos Óvoda feladatainak
a)
mérlegét a III/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a III/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú,
d) létszámát a III/4. számú,
e) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/5. számú
f) egyszerűsített mérlegét a III/6. számú
g) egyszerűsített pénzmaradványát a III/9. számú,
h) nettó vagyonát a III/7. számú
i) vagyonleltárát a III/8. számú
melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
13.§. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi bevételei és kiadásai
(1.000 Ft-ban)
Bevételi főösszege
44.286 Kiadási főösszege
előzőből
- működési bevétel
3.088 - személyi jellegű
kiadás
- átvett pénzeszköz
0 - járulék
- Önkormányzati támogatás
34.946 - dologi kiadás
- pénzmaradvány
6.252 -felhalmozási kiadás

37.438
16.888
4.516
15.856
178

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak
a) mérlegét a IV/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a IV/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a IV/3. számú,
d) létszámát a IV/4. számú,
e) beruházási kiadásait a IV/5. számú,
f) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását IV/6. számú
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú
h) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú
i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú,
j) nettó vagyonát a IV/9. számú
k) vagyonleltárát a IV/10. számú
l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú
melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
14. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző
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Rendelet kihirdetésének napja: 2016. ………
dr. Varga Tibor
jegyző
Szünet
(17,00-17,20)

5./Akció folytatásának lehetősége
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Katona Ernő képviselő megérkezett az ülésre (7 szavazó)
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Mint ismeretes, a Képviselő-testület 2015. évben egy
kedvezményes akciót hirdetett meg csatorna rákötés tekintetében, melynek eredményeképpen 8
fő csatlakozott az akcióhoz a tavalyi évben. Két ügyfél jelezte, hogy a meghirdetett talajterhelési díj
megfizetéssel kapcsolatos akcióról lekésett. Kérdésük, hogy folytatódik-e az akció? E kérdésben a
bizottsági ülésen rövid vita zajlott. Egyöntetűen az a vélemény alakult ki, hogy mivel a tavalyi
évben minden érintett személyesen kapott tájékoztatást a lehetőségről, az akcióról, aki akart
élhetett a lehetőséggel. Az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság egyöntetű 6
igen szavazattal. Köszönöm szépen.
Varga Dávid Géza képviselő: Úgy gondolom, hogy ez az akció nem gazdasági kérdés, hanem
kizárólag környezetvédelmi kérdés. Az akció lényege kizárólag a környezet védelme lehet. Amit
mindenképpen az önkormányzatnak a szívén kellene viselnie. Amennyiben jogszabály nem tiltja,
hogy az akciót folytassuk, én támogatnám az akció folytatását. Bármilyen probléma felmerülhetett,
ami miatt tavaly nem tudtak az akcióban részt venni.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Több oldalról lehet ezt a kérdést vizsgálni. Azért ez egy jelentős
kedvezmény volt, és egyrészt abból a szempontból igazságtalan, akik annak idején teljes áron
kellett, hogy befizessék a csatlakozási díjat. Az éves akció még elment, de ha ezt tartóssá
tennénk, akkor azokkal járunk el igazságtalanul, akik annak idején a teljes összeget befizették.
Voltak akik kifogásolták, hogy neki annak idején miért nem volt kedvezmény. Nyilván, ha az
önkormányzat a későbbiekben hirdet egy másik akciót, azt szintén meg lehet majd tenni.
Varga Dávid Géza képviselő: Lehet, hogy igazságtalan, de amikor egy autógyár hirdet egy akciót,
hogy 30 %-kal olcsóbban lehet autót venni, aki előtte teljes áron vette, nem megy vissza
reklamálni, hogy ő nem ennyiért vette. Én azt a verziót is tudom támogatni, hogy legyen egy új
akció, én csak a környezetvédelmet szeretném szem előtt tartani.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Megértve a környezetvédelemre vonatkozó aggályokat is,
csatlakoznék ahhoz a gondolathoz, hogy a 95 %-ban lévő szabály betartókat ne büntessük.
Egyenként értesítve lettek az illetékesek. Köszönöm szépen.
Dr. Katona Ernő képviselő: Ha módunkban áll folytassuk az akciót.
Kotroczó Balázs képviselő: A kiértesítettek több mint a fele érdeklődött, ebből 8 fő rá is kötött a
csatornára. Ezután is kellene kedvezménnyel ösztönözni a lakosságot, hogy kössenek rá.
Hegedűs Ferenc polgármester: Csatlakozom az előttem szólókhoz. 16-ból nyolcan csatlakoztak, 1
fő ebben az évben befizetett 60 eFt-ot. Hosszútávra kell gondolkodni, a gyerekeinkre, unokáinkra.
Az ő érdekük is ezt kívánja. Erre a pénzre nincs rászorulva az önkormányzat, ne terheljük a talajt.
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Fontoljátok meg a döntést. Nem minden ember áll úgy anyagilag, hogy akkora összeget be tudjon
fizetni. Vannak családok, akinek a 60 eFt is nagyon nagy pénz.
Ismertetem a határozati javaslatot. Kérem, aki annak elfogadását javasolja, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen, 3 nem szavazattal meghozta
alábbi határozatát:
82/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a talajterhelési díjjal kapcsolatos
akció folytatásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület 2016. évre a
csatornarákötések ösztönzésére további akciót
nem hirdet.
Határidő: --Felelős: ---

6./ Tájékoztató követelések állományáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez szintén egy visszatérő napirendünk. Ez egy nagyon fontos
napirend, hiszen a város biztonságos működtetéséhez kellenek a bevételek. Szükség van a
kintlévőségeknek a minél hatékonyabb behajtására. Amit az anyagból megtudunk, hogy a
követelésállomány 2015. október 31-hez képest 2.773 eFt-tal nőtt. A tényleges adósok száma 339
fő, mivel egy adózó több adónemben is tartozhat. Kommunális adóban, és gépjárműadóban a
hátralék csökkent, építményadóban, iparűzési adóban, talajterhelési díjban a hátralék nőtt. Pár
adatot szeretnék csak ismertetni. Végrehajtónál jelenleg 57 adózó van, 6.615 eFt adótartozással
és 704 eFt pótléktartozással. A NAV-hoz 2 adózót adtunk át, 113 eFt adó, és 2 eFt
pótléktartozással. Végrehajtási eljárás lett kezdeményezve építményadóra, kommunális adóra,
iparűzési adóra, gépjárműadóra, talajterhelési díjra, késedelmi pótlékra. Az önálló bírósági
végrehajtó dr. Balla Zoltán jelzálogjogot jegyeztetett be 7 adózónál, 400 eFt adótartozásra és
járulékaira. 2016. január, illetve április 15-én kifüggesztésre került az adós lista. A jelentős
összeggel tartozók száma az előző listához képest 16 adózóval csökkent. Történt egy
kezdeményezés egy cég felszámolásával kapcsolatban, ennek a cégnek az adótartozása 15.370
eFt, pótléktartozása 2.871 eFt. A bírói végzés szerint a cég felszámolási eljárása folyamatban van.
Kiszámlázott szolgáltatásokból eredő tartozások között tartják nyilván a lakbér, közterület és
hirdetőtábla, bérleti és egyéb szolgáltatások továbbszámlázása, köztemetés részletfizetés,
bértartozás, étkezési térítési díjak, óvodai intézményi étkezés és lakástámogatás tartozásokat. Az
aktív korúak ellátása vonatkozásában 7.621 eFt-os csökkenés mutatkozik.
A bizottsági ülésen ezzel a napirenddel kapcsolatban elhangzott, hogy a jelzálog bejegyzés
lehetőségével minden esetben élni kell. Kérdés hangzott el a lakástámogatásokkal tartozókkal
kapcsolatban, hogy ez ügyben az OTP tesz-e valami intézkedést. Kiderült, hogy azon kívül, hogy
jelzi a tartozás összegét, mást nem tesz. Ez a feladat szintén az önkormányzatra hárul. Az
előterjesztéssel kapcsolatban hangzott el jó vélemény, hogy sok munkát takar, a táblázatokból már
jól lehet tájékozódni. Elhangzott, hogy ilyen erőfeszítések mellett is növekszik a kintlévőség. Egyik
bizottsági tagunk nehezményezte, hogy a Kormányhivatal hogyan áll a tartozásaihoz. Szinte
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állandóan az önkormányzat hitelez nekik megközelítőleg 1-2 millió forintot. Javaslat, hogy újra kell
gondolni azokat a megállapodásokat, szerződéseket, amelyeket kötöttünk a Kormányhivatallal.
Sok változás történt a megkötések óta. A közös működésnek ez az egyik hátránya. Elhangzott, ha
komolyabb szankciók kerülnek kilátásba, akkor inkább fizetnek az adósok. Örök igazság az, hogy
az adók behajtása nem egyszerű dolog. Felháborítja egyik hozzászólót, hogy a legnagyobb
tartozóknak a legnagyobb a hangja Rétságon. Megállapítható, hogy ennek a munkának vannak
eredményei. Továbbra is kiemelt figyelmet kell rá fordítani. Ahol lehet, élni kell a hatékonyabb
eszközökkel, fellépéssel. Az egyik a jelzálogjog, és ahol lehetséges, a NAV-hoz történő átadás. A
NAV-nak több, és hatékonyabb eszköz van a kezében. A NAV egy tájékoztatón felhívta az
önkormányzatok figyelmét, hogy adják át részükre a tartozókat, ők eredményesebben tudnak
eljárni. Az anyag készítőinek elismerését fejezte ki a bizottság, 6 egyöntetű igen szavazattal
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm szépen.
Kotroczó Balázs képviselő: Nagyon sok a munkája az ügyintéző kollégáknak. Már maga az 1672
értesítés kiküldése is nagy munka. Szükség lenne az állampolgárok jogkövető magatartására.
Helyesnek tartom, hogy az adós lista kikerül a hirdetőre. Az adósok száma csökkent. Talán az
állampolgári fegyelem is kicsit javult. A város ebből is végzi a tevékenységét, tartja rendben a
közterületet, ebből is adja a támogatásokat stb. Köszönöm szépen.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Időnként tényleg a legnagyobb adósok a leghangosabbak. A
szennyvízrákötéssel kapcsolatban a napirendben 16 háztartásról beszéltünk, akik hangosak, hogy
lemaradtak az akcióról. Egyébként majdnem 1.200 háztartás van Rétságon. Valóban igaz, hogy a
környezetvédelem nagyon fontos, de mi lesz a másik 1200 háztartással, akik igyekeztek
jogkövetőek lenni. A kolléganők sokat küzdenek, és állandó számonkérésben vannak a testület
részéről. Én nagyon szépen köszönöm a munkájukat.
Hegedűs Ferenc polgármester: A kintlévőségekkel kapcsolatban elmondottak valóban így vannak.
De nekünk is van tartozásunk, a TDK elment, ott van 20 mFt –os függőségünk. A felszámolásban
lévő cég a 18 mFt-os adósságából le szeretett volna 10 mFt-ot tudni, oda akarta adni az
önkormányzatnak, de képviselő társaim nem voltak hajlandók a 10 mFt-ot elfogadni. Egyébként a
Glóbusz nyomdáról van szó. Szóval 30 mFt lógóban van.
Jávorka János képviselő: Tisztán kell látni. Az egyik több éven keresztül nem fizetett adót, a
másik pedig fizetett, azt kéri vissza.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

83/2016. (IV.29.) számú 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.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

7./ Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ alapítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A január havi ülésen született a döntés, hogy létre kell hozni a
Család- és Gyermekjóléti Központot. Az intézmény alapítása a Képviselő-testület hatásköre. Az
intézményalapítás első két legfontosabb lépése az Alapító Okirat megalkotása és a vezető
kinevezése. Az Alapító Okirat tervezet elkészült. Bizottsági ülésen vita nem volt, kisebb
technikai javításokra volt csak szükség. A tartalom megfelelő, a bizottság 5 egyöntetű igen
szavazattal elfogadásra javasolja az Alapító Okirat tervezetet. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kötelező feladatról van szó. Kérem, aki a bizottság
véleményével egyetért, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

84/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti
Központ
Alapító
Okiratának
elfogadásáról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat
képező Alapító Okiratot jóváhagyja.

mellékletét

Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

8./ Árajánlat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Jeleztem a 2016-os költségvetés tárgyalásakor, hogy a 2015.
évi karbantartási terv folytatásaként ebben az évben be kell fejezni a Városi Művelődési
Központ és Könyvtár felújítását. A Könyvtár hatalmas üvegablakai miatt az intézményben
nyáron, kánikulában elviselhetetlen a hőség. Időseket különösen megviseli, panaszkodtak is
többen. Szükséges egy klíma berendezés. Az elektromos hálózat felújítása már megtörtént a
házban. Árajánlatot kértünk. Bizottsági ülésen csupán annyi hangzott el, hogy a mellékelt
szerződésben kellene a neveket átírni, mert az intézmény és intézményvezető került bele, mint
megrendelő. Ennyi módosítás történt, a bizottság 5 egyöntetű igen szavazattal a határozati
javaslat elfogadását támogatta. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: A tető és a hőszigetelés rendben van?
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Lapos tetőről van szó, sajátos eljárást igényel, biztos hogy
nincs hőszigetelve.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem
szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

85/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár klímaberendezéssel történő ellátásáról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Srám András egyéni
vállalkozó bruttó 3 838 702 Ft végösszegű
árajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület a
határozat
mellékletét
képező
Vállalkozási
szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Varga
Nándorné intézményvezetőt a Vállalkozási
szerződés aláírására.
A
Képviselő-testület
a
klímaberendezés
beszerelésének költségét a 2016. évi költségvetés
tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat
átvezetést az éves költségvetés soron következő
módosításakor ütemezni kell.
Határidő: szerződés aláírására 2016. május 6.,
majd szöveg szerint
Felelős: Varga Nándorné intézményvezető

9./ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15)
pályázaton történő indulás
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A terület- és településfejlesztés operatív program (TOP) keretében
újabb pályázati felhívás jelent meg, melynek címe Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése (TOP-3.2.1-15). A támogatás maximális mértéke itt is az összes elszámolható
költség 100 %-a. Az igényelhető támogatás minimum 10 mFt, maximum 400 mFt, benyújtási
határidő 2016. április 22-től 2016. június 7. A pályázat keretén belül támogatható az
önkormányzatok tulajdonában lévő alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó
épületei, közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények, étkeztetéssel, fogorvosi alapellátással,
óvodával kapcsolatos intézmények. A pályázati kiírás szerint a fejlesztendő épületnek 100 %-ban
önkormányzati tulajdonban kell állnia.
Az egyik felújításra váró épületünk a Rákóczi út 32. szám alatti, jelenleg gimnáziumi épület. A
másik épület a Polgármesteri Hivatal épülete. Ebben az esetben már vannak gondok, két helyrajzi
számon szerepel az épület, és közös gépészettel rendelkezik. Jelenleg nem tudni, hogy lehet-e rá
pályázni, várjuk a választ.
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A Rákóczi 32. szám alatti épület esetében elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a pályázatíróval
egyeztetni kell, mert nem biztos, hogy a teljes fenntartási idő alatt tudjuk a feltételeket teljesíteni.
Sajnos úgy tűnik, hogy a középiskola leépülőben van. A fenntartóval tisztázni kell, milyen
elképzeléseik vannak. Nyilatkozatot kell kérni. Alaposan utána kell nézni a dolgoknak. Senki nem
vitatja, hogy az épületet jó lenne felújíttatni. Meg kell nézni a reális lehetőségeket, nehogy
támogatást vissza kelljen fizetni. A bizottság 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal javasolja
elfogadásra a határozati javaslatot. Köszönöm szépen.
Girasek Károly: Ténykérdés, délelőtt a középiskola ballagásán polgármester úrral együtt vettünk
részt, ahol Hlavaj Árpád igazgató úr egyértelműen bejelentette, hogy nem indul a következő évben
középiskolai oktatás. Polgármester úr erre sajnálattal reagált, éppen a pályázat kapcsán.
Hegedűs Ferenc polgármester: A ballagáson az iskolát is elballagtattuk. 2006-ban alapítottuk meg
a testülettel a középiskolát, én abban bíztam, hogy növeli a város tekintélyét, nívóját, hasznára
lesz a környező település diákjainak. 10 év után a gyerekek elfogytak, esti tagozat továbbra is lesz
az épületben. A város akkor város, ha minimum középiskolája van. Szeretném megköszönni
Kramlik Kornélia építésznek, Ő figyeli a pályázatokat, ő készítette elő érthetően az anyagot a
testület számára. Mindkét épületet fel kell újítani, remélem megtaláljuk a módját a megoldásnak.
Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

86/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
A
Képviselő-testület
elvileg
támogatja
a
középiskola és a Polgármesteri Hivatal TOP-3.2.115 pályázat keretében történő energetikai
korszerűsítését.
A feltételek tisztázását követően dönt a Képviselőtestület a pályázat benyújtásáról.
Határidő:
pályázat
előkészítésére:
folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Szünet
(18,00-18,20)
10./ Tervezők kiválasztása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A február 26-én tartott ülésen döntött a Képviselő-testület a
terület- és településfejlesztés operatív program keretében több pályázat benyújtásáról. A határozat
értelmében árajánlatokat kértünk a tervezési munkák elvégzésére a Kovaterv Kft-től, és a Borea67 Bt-től, valamint a Genium Art Kft-től. A megadott határidőig a Kovaterv Kft. és a Borea-67 Bt.
adott ajánlatot a tervezési munkák elvégzésére. Időközben a pályázatok előkészítése

20

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016.(IV.29.)sz. jegyzőkönyve

megkezdődött, a bölcsőde megvalósíthatósági tanulmányának készítése kapcsán Nógrád Megye
főépítésze Vass Attila, az óvoda épületét megtekintette. Nem javasolja az óvoda épületében
bölcsőde kialakítását. Ha ez így van, akkor másik lehetőség nyílik meg az óvoda épületével
szemben lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanon új bölcsőde építésére.
A napirenddel kapcsolatban a bizottsági ülésen kicsit hosszabb vita alakult ki. Megnézte a
bizottság a két árajánlatot, egyértelmű volt a vélemény, hogy a Kovaterv Kft. adott egy olyan
árajánlatot, amely pontos összegeket, határidőket, menetrendet tartalmaz. A másik ajánlatban több
helyen is szerepel, hogy költséget nem tud ma mondani stb. Teljesen bizonytalannak tűnik a
pályázata. A bizottság egyértelmű véleménye, hogy a Kovaterv árajánlatát fogadja be a testület.
A bölcsődével kapcsolatos vitában elhangzott, hogy további információk beszerzése szükséges
ahhoz, hogy tovább tudjuk gondolni a dolgot. A Piacnál vita nem volt, komplex, egységes piacot
szeretnénk kialakítani. A volt laktanya esetében is egyértelmű, hogy lépni kell.
A bölcsőde kérdésében tisztázni kell pl., hogy mennyi a minimális létszám, dajkák, gondozók
létszáma, stb. Ismerni kell az idevonatkozó jogszabályokat is. Elemzés, felmérés szükséges.
Elsősorban rétsági gyerekekben gondolkozzunk, a környékbeli bölcsődék tapasztalatait is kell
kérni. Akár rendkívüli ülést is össze lehet hívni ebben a témában.
Elhangzott, hogy a kiviteli terveket jövőre lehet hagyni, azok nem szükségesek a pályázat
benyújtásához. A piacra és a volt laktanyára szerződés-tervezetekben a módosítás megtörtént. A
bölcsőde kérdésére további tisztázandó kérdések ismeretében tudunk visszatérni. A pályázat
beadási határidő június 7-e, az a javaslat, ha a feltételeket sikerül tisztázni, úgy rendkívüli ülést
lehet összehívni a kérdésben. A kiosztott módosított határozati javaslatok elfogadását javasolja a
bizottság, 6 egyöntetű igen szavazattal.
Hegedűs Ferenc polgármester: Úgy gondolom, hogy új bölcsődével kapcsolatban a működtetés
nem fog nagy gondot okozni. Az új bölcsőde megépítése 0 Ft az önkormányzatnak. A bölcsőde kb.
250 m2-es lenne, amit igény szerint a későbbiekben lehet bővíteni. Olyan megújuló energiák
vannak, amiknek a költsége nem számottevő. Kérem a Képviselő társaimat, hogy minél előbb
döntsünk az új bölcsőde megépítéséről. Köszönöm Kramlik Kornéliának, hogy az anyagot
kidolgozta, műszaki ügyintéző híján.
Két határozatot fogunk hozni. Kérem, aki a Piac térrel kapcsolatos határozati javaslat elfogadását
támogatja. szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

87/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
A Képviselő-testület a piac területén fedett-nyitott
elárusítótér (nagyságrendileg 300 m2) és új
üzletház (maximum 400 m2) tervezési munkáinak
elkészítésével megbízza a Kovaterv Kft-t.
Felhatalmazza a polgármestert a vázlatterv és az
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének a
megrendelésére.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét
képező
Tervezési
szerződést
jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
szerződés aláírására.
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Határidő: 2016. május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Kérem szavazzon, aki a volt laktanyával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

88/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
A Képviselő-testület a volt laktanya területére
koncepcióterv elkészítésével megbízza a Kovaterv
Kft-t.
Felhatalmazza
a
polgármestert
a
koncepcióterv elkészítésének a megrendelésére.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét
képező
Tervezési
szerződést
jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: munka megrendelésére: 2016.
május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

11./ Településrendezési eszközök felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az elmúlt időszakban többször is esett szó a
településrendezési eszközök szükségszerű felülvizsgálatának esedékességéről, melyet nem
csak a jogszabályi kötelezettség tesz indokolttá, hanem a város életében bekövetkezett
változások, a központban megvalósított rehabilitációs program következtében is új igények
merülnek fel. Az elkészített településszerkezeti terv, valamint a HÉSZ elfogadására 2003ban került sor. Többször ütköztek bele abba a gondba az ügyintézők is, hogy 2003. óta
történtek változtatások a tervben, de nem minden változás lett dokumentálva. Meglehetősen
bizonytalan a jelenlegi helyzet több dologban is.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy célszerű a felülvizsgálat elindítása, ez már igen indokolt.
Azt tudni kell, hogy abban az esetben, ha a Képviselő-testület a településrendezési eszköz
bármilyen mértékű módosítása, illetve felülvizsgálata mellett dönt, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvény értelmében megfelelő végzettségű főépítészt kell
alkalmazni, és jogosultsággal rendelkező tervezőt kell megbízni. Még nem tudni, hogy
közbeszerzés köteles lesz-e a feladat elvégzése.
A bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja, némi kiegészítéssel, amit
polgármester úr ismertetni fog. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm Farkas Eszter kolléganőm munkáját. Sokszor
volt napirenden ez a téma. Elavult a rendezési terv, fontos az elkészítése. Ismertetem a
határozati javaslatot, aki egyetért, kérem szavazzon.
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Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

89/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
A
Képviselő-testület
a
településrendezési
eszközök felülvizsgálatának elindításával egyetért.
A felülvizsgálat során csupán a 2003. évet
követően elfogadott módosításokat kívánja
felülvizsgálni és egységes szerkezetbe foglalni
(HÉSZ, szerkezeti és szabályozási terv), illetve
digitalizált változatban megrendelni.
A 2003. évben elfogadott rendezési tervhez
képest történő változtatásokat beépítés előtt a
Képviselő-testület
elé
kell
terjeszteni
jóváhagyásra.
A településrendezési eszközök felülvizsgálatára
árajánlatot kell kérni mind a főépítészi, mind a
tervezői tevékenységek ellátására. A döntéshez
legalább 3 db árajánlat bekérése szükséges
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Határidő: árajánlat kérésére: 2016. május 6.
Moór Mátyás (2011-teljes mentesség),
Angyalné Wilwerger Józsa (2011),
Guzmicsné
Csonka
Ágnes
(2011-teljes
mentesség),
Őze János József ((2011),
Karaba Tamás András (2012),
Kenyeres István (2014-teljes mentesség).

12./ Őrzési feladatokra megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
ügyvezetője tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Képviselő-testület február 26-i határozata
alapján árajánlatokat kért be őrző-védő vállalkozásoktól. A nyertes árajánlat bruttó 540 Ft+Áfa/óra,
mely megfelel a testület elvárásának. Az az álláspont alakult ki, hogy a pénzeszköz átadásra
havonta, igénybejelentés alapján kerüljön sor, a tényleges őrzési idő ismeretében. Átutalás után
pedig elszámol a felhasználással. Kaptunk egy kimutatást is. A határozati javaslat elfogadását
javasolja a bizottság egyöntetű igen szavazattal.
Fodor Rita jegyző ált.h.: Nem jelöltem meg, hogy a laktanya területének ellenőrzését milyen
gyakorisággal látják el az őrök, ez a 2-es pont a megállapodásban.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Javasolom a napi négy alkalmat.
Varga Dávid Géza képviselő: Óvatosan fogalmazva, számomra ez kicsit homályos. Arról döntünk,
hogy éves szinten közel 3.500.000 Ft-ot átadunk a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ
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Nonprofit Kft. részére, hogy oldja meg az őrzést. Nem tudjuk kiktől kért árajánlatot, nem tudjuk ki
az, aki nyert ezzel a 540 Ft + Áfa / óra összeggel, azért ettől sokkal jobban oda szokott ezekre a
kérdésekre figyelni a Képviselő-testület. Van egy elég homályos mondat is: „Szabályozandó
feladatnak tartom a volt laktanya területén történt eseményekről (lopás, rongálás, állapotromlás
miatti veszélyhelyzet kialakulása) történő tájékoztatást is.” Már bocsánat, az őrző védő vállalkozást
nem azért alkalmazzuk, hogy ilyen ne forduljon elő? Ezen mondat alapján ez nekem inkább
hasonlít egy portaszolgálatra. Továbbra is azt kell mondanom, hogy az Önkormányzat jobban
ragaszkodott a precizitáshoz. Nem tudjuk kinek lesz az összeg átutalva, illetve majd a Járóbeteg
különböző tájékoztatásokat küld, miután átutalta az önkormányzat a pénzt. Szerintem nem jól
átgondolt, nem jól kidolgozott megoldás. Köszönöm szépen.
Jávorka János képviselő: Röviden, hogy egyértelmű legyen a kérdés. Korábban ez úgy volt, hogy
egy cég kapta a megbízást, az ÁRGUS-SZEM Kft., Ők kötöttek szerződést az önkormányzattal, és
foglalkoztattak biztonsági őröket. Az ÁRGUS SZEM tönkrement, megkapta másik cég a feladatot,
a DUPLEX Kft. Az őrzési díj összege nem változott. A megbízás a Járóbeteg ellátóra vonatkozott,
és hogy a laktanya területe is legyen őrizve. Semmi nem változott, ugyanez van. Az, hogy az
előterjesztésbe belekerült egy-két konkrét dolog, az úgy gondolom, azért történt, hogy példákat
hozzon fel. Én magam is különböző tulajdon elleni bűncselekmények végrehajtását felderítettem,
tettenéréssel is, és után - nyomozással is, minden esetben feljelentés lett a vége. Az
önkormányzat, és a Rétsági Polgárőr Egyesület is tett feljelentést. Az elkövetők közül van aki már
szabadlábon van, de van, aki a börtönben van még.
A másik, hogy az előző testületi döntésben az van, hogy a Járóbetegellátó vezetésének olyan
vállalkozóval, személlyel kell szerződést kötni, akinek meg vannak a megfelelő jogosítványai.
Vállalkozói engedélye, rendőr szakhatósági engedélye, biztosítása stb. Az nem működik, hogy kis
könyvecskével alkalmaznak személyeket. Én akkor is és jelenleg is egyéni vállalkozó voltam,
teljesen tisztán, és átláthatóan. Köszönöm szépen.
Varga Dávid Géza képviselő: Nem a fontosságát, és nem az árát vitatom. Én továbbra is csak azt
kifogásolom az ügyben, hogy nem tudjuk pontosan, hogy ez az összeg hova megy, és ilyen az
önkormányzatnál eddig nem volt divat, illetve bevett szokás. Ettől sokkal precízebben jártunk el
kérdésekben. Nem személyeskedni akarok, és engem tulajdonképpen ilyen szinten nem is érdekel
ez a dolog, csak az, hogy itt minden le van írva, csak konkrétan az nem, hogy ki, milyen
feltételekkel fogja ellátni a feladatot. Köszönöm.
Dr. Katona Ernő képviselő: A betegellátó központot bíztuk meg az őrzéssel. Kérdésem, hogy a
Járóbetegellátónak van-e ehhez jogosultsága?
Kotroczó Balázs képviselő: Ha jól értettem, akik ezt végzik, önálló vállalkozók. Ha társas
vállalkozás végezné, sokkal többe kerülne.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ugyanennyiért vállalta volna társas vállalkozás, csak több ember
végezte volna a feladatot. A lakosság részéről hangzott el, a város üzenete, hogy a Járóbeteg
eddig önfenntartó volt. Nem értik az emberek, miért mi utalunk oda összeget az őrzésre. Igaz,
eddig is így volt, de legalább 5-6 embernek abból volt bére, fizetése. Most az jött le belőle, hogy a
képviselő társak csinálnak maguknak jó munkahelyet, a jó nyugdíjuk mellett. Ezt beszéli a
lakosság. Kérték többen, ezt mondjam el, mert bosszantja őket a dolog. Amikor 10 mFt-ot fizettünk
a laktanya őrzésére, akkor is szétlopták azt. Ezután lett 20 perces tárgyalás után itt a testületi
ülésen eldöntve, hogy 5 m Ft legyen az őrzés. Az elmúlt években megint fizettünk 6 mFt-ot, de
legalább ebből több embernek is volt jövedelme. Kérdezték többen, miért nem lehet a munkát
megosztani, 1-1 nap munka másnak is jól jönne, pl. a nyugdíja mellé.
Mindig azt mondtátok, a cégnek meg van a biztosítása, bármi történik a Járóbetegben, az fedezi a
költségeket. Úgy tudom, most két emberre van szabva ez a bér.
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Jávorka János képviselő: Nem szeretem én sem a hátsó szövegeket. Korábban, amikor az őrzés
elindult, 24 órás szolgálatot láttak el, 2-2 fővel, naponta. Ki lehet mondani, hogy 1 fő, 24 órás
szolgálatban vajmi keveset ér őrzés szempontjából, főleg egy 24 ha-s területen. Aztán ciklusváltás
folytán elhangzott, hogy csökkentsük az őrzésre szánt összeget, így 1 fő maradt 24 órában. Aztán
a következő ötlet, hogy nappal nem is kellene őrizni, hanem majd a műszaki csoport őrzi reggel 8tól, délután 4 óráig. Ez olyan jól sikerült, hogy néhány hónap alatt senki nem volt nappal a
laktanyában. Akkor én, mint polgárőr egyesületi tag fogtam el több esetben helyi lakosokat, akik
eltulajdonítottak onnan különböző dolgokat, elsősorban vasanyagot. Az 500 óra nem bír el 3-4
embert. Főleg úgy nem bír el, hogy vállalkozónak (számlaképesnek) kell lenni, érvényes
engedélyének kell lennie, biztosításának kell lenni, és végzettségének kell lenni. Akiket a Duplex
Kft. foglalkoztatott, nekik csak végzettségük volt.
Hegedűs Ferenc polgármester: A Duplex volt a felelőse a feladatnak.
Jávorka János képviselő: A lecsökkentett óraszám alatt kell, hogy a Járóbeteg a saját őrzési
feladatát, és ezen belül a felügyeletét ellássa. Erre ennyit tudok nagyon egyenesen, és világosan
mondani.
Hegedűs Ferenc polgármester: Azt el kell mondani, hogy amikor a közmunkásokkal volt őriztetve,
Ők már csak odavinni tudtak valamit, mert már régen szét volt rabolva a laktanya. Vakolat sem
volt, és egy nyílászáró sem. Ezért is mondtuk a képviselő társaimmal, mire fizetünk 10 mFt-ot,
amikor a laktanya szét van már rabolva.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Úgy gondolom, hogy ez a vita most nem idevaló. A döntés a
múltkor született meg, amikor eldöntöttük, hogy hogyan kívánjuk a laktanya őrzését megoldani.
Tehát ezt a vitát szerintem akkor kellett volna lefolytatni. Két lehetőség volt és van. Az, hogy az
önkormányzat saját maga végzi ezt a feladatot, vagy átadja a Kft-nek ezt a nemes feladatot.
Mindenképpen az önkormányzat fizeti. Az volt a cél, hogy a lehető legtakarékosabban legyen a
feladat megoldva, úgy emlékszem ez kb. másfél millió forint megtakarítást eredményez az
önkormányzatnak. Az, hogy a Kft. kiket szólított meg, kiket alkalmaz, innentől kezdve nem az
önkormányzat dolga. A pénzt az önkormányzat adja, és innentől kezdve a felelősség ott van.
Pontosan nem tudom, kiket alkalmaztak, a Jánost tudom, a másik személyt nem tudom, hogy ki Ő.
Azért nem értem a vitát, mert döntés előtt ez nem merült fel. A mostani előterjesztés az
ütemezésről, a pénzeszköz átadásról szól. Minden kérdés megoszthatja a közvéleményt, ez így
természetes, lehetnek ilyen-olyan hangok, ez nem kikerülhető, és fel is kell vállalni. Köszönöm
szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: A város lakossága tudni akar a dologról, tisztán akar látni.
Varga Dávid Géza képviselő: Amikor megszavaztuk a 35/2016.(II.26.) számú határozat
megszavazásánál lehet, hogy én nem láttam tisztán a helyzetet. Tartalmazza fenti számú
határozat, hogy „pénzeszköz átadással kívánja biztosítani a Képviselő-testület” , nem tudtam, hogy
ez azt jelenti, hogy átadjuk a pénzt, és a Kft. tulajdonképpen azt csinál vele, amit szeretne.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szigorúan el kell számolniuk az összeggel.
Varga Dávid Géza képviselő: Jávorka képviselő társam elmondta a TV-be, jegyzőkönyvbe nyíltan,
hogy Ő az egyik, aki őrizni fog. Ezzel semmi probléma, de valahogy olyan homályos a dolog. Azt
csak remélni tudom, hogy nem okoz hátrányt, hogy nem vállalkozás végzi a feladatot. Ez a havi
550 óra óraszám elbírná legalább 3 fő alkalmazását. A napirend számomra homályosan lett
bevezetve. Úgy gondolom, mivel az önkormányzat adja a pénzt, ezért jogos az igény, hogy tudni
akarjuk, kinek megy a pénz. Innentől minden őrző-védőnek jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Pontosítani szeretnék. 2002-ben volt a kérés, beszéljek a cég
vezetésével, mert túl magas az őrzési díj, akkor volt 10 mFt.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Ez nem így volt. Dr. Tóth Mária képviselő társunk szólalt meg,
hogy polgármester úr, mit őrzünk azon 10 mFt-ért?! Akkor lett az 5 mFt-ról döntés.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Én ezt nem vitatom, hogy Ő is mondta. A lényeg, hogy mostanra
lett belőle 3,6 mFt. Az biztos, hogy egy ekkora objektumot őrizetlenül hagyni nem lehet. Az
önkormányzatnak van felelőssége azon a területen. Katona doktor fogalmazta meg annak idején,
hogy azoktól a károktól, amiket az objektum a lopások miatt elszenvedett, visszafordíthatatlan
folyamatok indultak el az épületek romlásában. Őrzés párti vagyok, és kihangsúlyoznám, hogy 14
év alatt 10 mFt-ról, 3,6 mFt-ra csökkent az őrzésre fordított összeg. Köszönöm.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem, aki egyetért,
szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen, 2 nem szavazattal meghozta
alábbi határozatát:
90/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az őrzési feladatok ellátásáról szóló
megállapodás
jóváhagyásáról
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét
képező megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza
Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás
aláírására.
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben a
volt laktanya területének, illetve a Járóbetegszakellátó Központnak munkaidőn túli őrzésére
3.500.000 Ft pótelőirányzatot biztosít. A többlet
előirányzat forrása a költségvetés tartaléka. Az
előirányzat átvezetésére a 2016. évi költségvetés
soron következő módosításakor javaslatot kell
tenni.
Határidő: megállapodás aláírására 2016. május
02., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Szünet
(18,55-19,15)

13./ ÉMÁSZ Hálózati Kft. Együttműködési keretmegállapodás
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. jogszabályváltozással összefüggő
együttműködési keret-megállapodás megkötését kezdeményezi. A feltételeket a benyújtott keretmegállapodás tartalmazza.
Különösebb vita e témában nem alakult ki, egy módosítási javaslata volt a bizottságnak, a 3.4.2
pont utolsó bekezdése kivételével javasolja a testületnek elfogadni a keret- megállapodást. Ez a
pont arról szól, hogy közterület használatát ingyenesen biztosítja az önkormányzat. Köszönöm
szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: A villanyoszlop kivételére nekünk az ÉMÁSZ 800 eFt-ot mondott,
akkor mi sem adunk ingyen telket. Ismertetem a határozati javaslatot, aki elfogadja, kérem
szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

91/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
az
Émász
Hálózati
Kft
együttműködési
keret-megállapodás
kezdeményezését és a keret megállapodást a
3.4.2 pont utolsó bekezdésének kivételével
elfogadja, a közterület ingyenes használatát nem
biztosítja.
A határozat mellékletét képező Együttműködési
keret-megállapodás
aláírására
felhatalmazza
Hegedűs Ferenc polgármestert.
Határidő: 2016. május 06.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

14./ Együtt Európáért Alapítvány Együttműködési megállapodások
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az Együtt Európáért Alapítvány az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program „Védőháló a családokért” című felhívás és az „Ifjúsági Programok Támogatása”
című felhívás projektekben való részvételhez kéri a testület hozzájárulását. Az Alapítvány a
Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulás feladatellátását támogatja,
melynek az Önkormányzatunk is tagja. A projektek az önkormányzatoktól nem anyagi segítséget
várnak, kizárólag a nyertes programok megvalósításához, esetleges programhelyszín biztosítását,
valamint a projekt célcsoportjának elérésének segítését, pl. tájékoztató anyagok, nyomtatványok
közösségi helyszíneken történő kihelyezésével. Kaptunk egy együttműködési megállapodást,
amelyben részletesen meg vannak a célok, feladatok határozva. A Bizottság egyhangú igen
szavazattal támogatja a megállapodások megkötését. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem
szavazzon.
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Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

92/2016. (IV.29.) számú KT határozat:

-

Az Együtt Európáért Alapítvány koordinálásával
megvalósítani kívánt projektek:
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
„Védőháló a családokért” című felhívás (EFOP1.2.1-15) program
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
„Ifjúsági Programok Támogatása” című felhívás
(EFOP-1.2.2-15) program
megvalósításához a Nyugat Nógrád Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgáltatási Társulás tagjaként
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul.
A Képviselő-testület a projektek megvalósításához
helyszínek
biztosítását
vállalja,
továbbá
kommunikációs segítséget biztosít.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert,
hogy
a
határozat
mellékletét
képező
együttműködési megállapodásokat aláírja.
Határidő: 2016. május 06.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

15./ DMRV ZRT – Előzetes hozzájáruló nyilatkozat kérése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A DMRV Zrt tájékoztatója alapján a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi törvényre hivatkozva kéri a tulajdonos Önkormányzat előzetes hozzájárulási
nyilatkozatát a kivitelezési munkákhoz. A DMRV Zrt. a hozzájáruló nyilatkozat alapján tudja az
önkormányzati tulajdonú vízi közművek esetében is a házi bekötő vezetékeket mind ivóvíz ellátás,
mind szennyvízelvezetés tekintetében kivitelezni. Ez egy jó kezdeményezés, a bizottság 6
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a nyilatkozat aláírását, a módosított határozati
javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Valóban így van. Volt erre példa, egy lakásnál nagyon magas
talajterhelési díj volt, nem jelezték felénk, hogy rá vannak a csatornára kötve. Utólag adott ki a
DMRV nyilatkozatot erről. Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

93/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a DMRV Zrt. víziközmű bekötővezeték
létesítésének
előkészítésével
kapcsolatos
kezdeményezést, azt támogatja.
Egyetért azzal, hogy a DMRV Zrt. által végzett házi
bekötővezeték kivitelezésének megkezdése előtt, az
igénylő
–
a
határozat
mellékletét
képező
formanyomtatványon
az
önkormányzat
előzetes
tulajdonosi hozzájárulását megkérje.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a DMRV Zrt. által létesítendő házi bekötő
vezetékek kivitelezéséhez szükséges, igénylők által
benyújtott előzetes hozzájáruló nyilatkozatokat aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

16./ Magyar Telecom Nyrt. Mobil szolgáltatások
jóváhagyása
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese

szerződésének

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Polgármesteri Hivatal jelenlegi mobil szolgáltatásokra vonatkozó
előfizetői szerződése a közeljövőben lejár, így az új keretszerződést a szolgáltató megküldte a
hivatal felé. A mostani ajánlat lényegesen kedvezőbb feltételeket tartalmaz. A havi alapdíj 1.700 Ft
+ Áfa, mely minden belföldi normáldíjas szám irányában ingyenes beszélgetést és 1 GB mobilnet
szolgáltatást tartalmaz. Az a terv, hogy a hivatali dolgozókat ellátnák mobiltelefonokkal, egy
készülék beszerzése 38,-Ft lenne. Megtakarítás lehetséges ezzel a megoldással. A bizottsági
ülésen némi vita alakult ki arról, hogy mi legyen az analóg vonalakkal. A bizottság véleménye,
hogy a jelenlegi vonalakat, számokat is meg kellene tartani, és esetleg fokozatosan, ahogy az
átállás megtörténik, akkor lehetne azokat lemondani. Egyrészt azért kell ezt a folyamatot
választani, mert az emberek ezeket a hívószámokat ismerik, másrészt pedig a legtöbben
vezetékes telefonról hívják a hivatalt. Végül született egy módosított határozati javaslat, amelynek
az elfogadását javasolja egyöntetű igen szavazattal a bizottság a Képviselő-testületnek. Köszönöm
szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki elfogadja kérem
szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

94/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. mobil
szolgáltatásokról
szóló
előfizetői
keretszerződés
jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
szerződést jóváhagyja.
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Felhatalmazza dr.
szerződést aláírja.

Varga

Tibor

jegyzőt,

hogy

a

Határidő: 2016. május 1.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

17./ Szándéknyilatkozat megadása
Előterjesztő: Varga Dávid Géza képviselő
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az idén január 7-én a Képviselő-testület megfogalmazta azt a
szándékát, hogy az 1956-os események hatvanadik évfordulója alkalmából készítendő
Mindszenty-Pallavicini emlékmű részére területet biztosít. Az emlékmű felállítását pályázati
forrásból a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület vállalta. A benyújtandó pályázat kötelező
melléklete a Képviselő-testület alakszerű határozata a szándékról. A Bizottság 6 egyöntetű igen
szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: 25 milliós pályázatról van szó. Reméljük megvalósul a terv a 60
éves évfordulóra, hogy méltóképpen ünnepelhessünk. Kérem szavazzon, aki a határozati
javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

95/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
tulajdonosi
hozzájárulás
megadásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy az
1956-os események hatvanadik évfordulója
alkalmából készítendő Mindszenty-Pallavicini
emlékmű részére önkormányzati területet biztosít
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

18./ Pótelőirányzat kérése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Amikor elfogadtuk a költségvetést, az intézményekre közvetlen
nem elszámolható feladatok anyagköltségére nettó 100.000 Ft előirányzat került jóváhagyásra
azzal, ha valamire kell még fedezet, arról külön előterjesztést kell készíteni. Az elmúlt ülésen került
felvetésre, hogy a központi étkezdében védőrácsot kell elhelyezni a konvektorok elé. A munka
elkészült, a megvásárolt anyag értéke 20.000 Ft volt. Arról van szó, hogy többféle módszerrel ezt a
100.000 Ft-ot vagy visszapótoljuk, vagy „elfogyasztja” az adott munka. Elhangzott, hogy mindkét
módszer alkalmazható, amelyik a pénzügyi csoportnak előnyösebb, azt kell alkalmazni.
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A középiskola előtt a leylandi ciprus sor pótlását kell elvégezni. Illetve Takarék utcai lakók is
jeleztek, hogy növénypótlást kérnek.
Az előterjesztés harmadik része a játszóterek állapotára, illetve ott lévő hiányosságok
felszámolására irányul. Több javítás is van, amit a Városüzemeltetési Csoport saját kivitelezésben
nem tud elvégezni. A javításokra, pótlásokra kellene árajánlatot kérni. Ezekről szól a határozati
javaslat „A” változata, melynek az elfogadását javasolja a bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal.
Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Itt voltam bizottsági ülésen, mondtam, nem kell egy forint sem.
Nevetséges. Az előző ciklusban a városgondnoknak volt 300.000 Ft-os kerete, szinte elszámolási
kötelezettség nélkül, bevitt egy halom számlát, és azt rendezett, amit akart. Itt pedig 20.000
forintokon meditálunk. Senki nem akarja ezt a pénzt felvenni, én úgy gondoltam, ha valami ad-hoc
van a városban, legyen keret, utána úgyis elszámol a hivatal vele.
A virágokkal kapcsolatban: tudjuk, hogy 2014-ben közel 9 mFt-ot költöttünk virágokra, most 200
eFt van rá. Nevetséges. Saját magam csináltattam az irodában lamináltat, az tönkrement, a
biztosító fizetett rá 50 eFt-ot az Önkormányzatnak, ezt az összeget felajánlottam virágok
vásárlására.
A TE SZEDD akcióban a kolléganőimmel a laktanyában takarítottunk, egy-két dologra fény derült.
Látom, hogy 100 m3-es nagyságrendben van ott aszfalt, beton. Meg kellene rendelni a bezúzását,
vagy így az eladását, és azt a városra költeni. Nagy érték van ott. Kérem a testületet, ezt értékelje
át. A város szépségére lehetne költeni, és 20 eFt-on nem vitázni, hogy veszünk-e virágot, vagy
nem. Köszönöm.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Azért ne vezessük a TV nézőket félre, 2014-ben a több millió forint
nem virágokra ment, abban parképítések voltak földcserével, stb. Nem csak virágokra lett elköltve
az a pénz, hanem komoly munkákra. Jelenleg, ha körbenézünk, vannak hiányosságok. Ezek a
leylandi ciprusok sem véletlenül száradtak ki. Azért vettük meg annak idején azt a nagy tartályt,
hogy a dolgozók tudják locsolni a növényeket. A kialakított szép városképet meg kellene őrizni.
Említetted polgármester úr, hogy a városgondnoknak micsoda kerete volt, erről a pénzügyi vezető
jobban tudna beszámolni, de olyat, hogy szabadon garázdálkodott itt 300.000 forintokkal, ilyenről
én nem tudok. Arról ha tudomásom lett volna, biztos, hogy nem így történt volna. Úgy tudom,
akkoriban volt egy bevásárlásra adott keret üzemanyagra, stb., de szoros elszámolásra. Nem úgy
volt, hogy gondolt valamit, és megvette, ilyen sose volt. Nem ilyen szabadrablásként ment azért ez
a dolog, ne tévedjünk. A virágokra mindig is szívesen áldoztunk. De a több millió forint nem erre
ment el.
Fodor Rita jegyző ált.h.: 2 havonta kellett elszámolni, és az előirányzatokat be kellett tartani.
Hegedűs Ferenc polgármester: Az elszámolással kapcsolatban mondom, hogy a pénzügyi
csoportvezető azt mondta nekem, hogy biztos, hogy 25 litert fogyaszt az OPEL, akkor hogy volt ez
elszámolva? Nem bántani akarom a városgondnokot, de az elszámolását senki nem tudta követni.
Azt tudták követni, hogy mennyi számla van, az ennyi összeg. De hogy az mit tartalmaz, azt senki
nem nézte. Azt én rajtam kívül a városban senki meg nem nézte.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ezt a múltkor elmondtad itt ugyanígy a TV előtt, hogy a 100 l-es
tankba 156 l-t tankoltak. Utánanéztem, ez igaz is volt, a számlák tanúsága szerint az két tankolás
volt. Egyszer tankoltak 80 l-t, utána 76 l-t. Ez félrevezető, mert úgy nézhet ki, hogy 100 l-t
tankolnak, 56 l-t meg hazavisznek.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Azért azt meg kell nézni, hogy a tankolás után hány üzemórát
ketyegett az a motor. Meg lehet pl. nézni, most mennyivel megy a traktor. Évi több száz liter
üzemanyag lett megspórolva, amióta én kézbevettem a dolgot.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A fűnyíróval meg úgy kellene takarékoskodni, hogy a fű azért le
legyen vágva, a munkát el kell végezni. Ésszerű takarékoskodás kell.
Fodor Rita jegyző ált.h.: Az OPEL volt szervizben, éppen azért, mert volt, hogy 25 liter volt a
fogyasztása. Kerestük az okát. Én nem értek az autóhoz, azért is mondtam, hogy szívesen átadom
polgármester úrnak, mert Ő ért hozzá.
Hegedűs Ferenc polgármester: Csak embert kellett cserélni rajta, 9 litert fogyaszt, az autó jó
állapotban van.
Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki elfogadja azt.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen, 2 tartózkodás szavazattal
meghozta alábbi határozatát:
96/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a pótelőirányzat kérésekről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a központi étkezdében
elkészült védőrácsok bruttó 20.000 Ft-os
fedezetét, a leylandi ciprusok beszerzésére
50.000 Ft pótelőirányzatot a 2016. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A
zöldterület
kezelés
COFOG-on
a
virágvásárlásokra fordítható 200.000 Ft + áfa
keretet 39.000 Ft +áfa összeggel megemeli. Az
50.000 Ft-os többletkiadás fedezete a biztosításra
kapott többletbevétel.
Az előirányzatok átvezetésére a 2016. évi
költségvetés soron következő módosításakor
javaslatot kell tenni.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a város
játszóterein elvégzendő pótlásokra a kivitelezést
végző Játékfalva Kft-től árajánlatot kell kérni. A
feltárt
hiányosságokat
mielőbb
korrigálni
szükséges.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

19./ Környezetvédelmi intézkedésre pótelőirányzat kérése
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Táncsics utca egyik ingatlanában, és az ingatlan környezetében
tarthatatlanná vált a szemét helyzet. Az ingatlan tulajdonosa évek óta gyűjti a szemetet. A
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szemetet el kellene szállíttatni, ez becslés alapján kb. 200 eFt + Áfa összegbe kerülne. A munkát a
Zöld Híd Kft. végezné el. A költség átmenetileg terhelné az önkormányzatot, mivel a tulajdonos
nyugdíjára végrehajtást kíván a jegyző úr kérni. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal javasolja
a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm szépen.
Dr. Katona Ernő képviselő: Az elszállításhoz a tulajdonos beleegyezett, van-e jogunk az udvaráról
a szemetet elvitetni?
Hegedűs Ferenc polgármester: Hetente kimegyek a helyszínre a szomszédok bejelentései miatt
is, élhetetlen a környezete az ingatlannak. Beszéltem is a tulajdonossal, állítólag elköltözik
Kétbodonyba. Ezen kívül még két helyen van tömérdek sok szemét.
Jávorka János képviselő: Mi van akkor, ha nem enged be a kapun senkit? De az biztos, hogy
rendet kell csinálni, bár félő, hogy újra fog termelődni a szemét.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki elfogadja azt, kérem
szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal
meghozta alábbi határozatát:
97/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a környezetvédelmi intézkedés
végrehajtása pótelőirányzat kéréséről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a Táncsics utcában kialakult
helyzetet (felhalmozott szemét) környezetvédelmi
és közegészségügyi szempontból tarthatatlannak
ítéli meg, ezért a 2016. évi költségvetés tartaléka
terhére a szemétszállítás fedezetére 200 eFt + áfa
pótelőirányzatot biztosít.
A 2016. évi
módosításakor
ütemezni kell.

költségvetés soron következő
az
előirányzat
átvezetését

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a
szemétszállítás költsége az ingatlantulajdonos
nyugdíjából letiltásra kerüljön.
Határidő: szemétszállítás megrendelésére 2016.
május 20., majd szöveg szerint
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs
Ferenc polgármester

20./ Jegyzői kérelem
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Már a költségvetés elfogadásakor is jelezte a hivatal, hogy
bizonyos informatikai fejlesztésekre lenne szükség, akkor a forráshiányos mellékletbe került be. Az
elvárás az volt, hogy a fejlesztésekről külön előterjesztés alapján szülessen döntés. Egy
táblázatban össze lett foglalva milyen célokra, mekkora összegekre lenne szükség a bővítés
kivitelezéséhez. Bizottsági ülésen tisztázódott, hogy 2 db új számítógépről van szó, a többi gépben
cserék, bővítések történnének. A fejlesztések együttes összege 956.000 Ft. Van a kérelemnek egy
másik része, amely szoftverek beszerzésére vonatkozik. Ezzel együtt a teljes összeg 1.410.400 Ft.
A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérelem jogos, támogatja 6 egyöntetű igen szavazattal a
határozati javaslat elfogadását a testületnek. Köszönöm szépen.
Dr. Katona Ernő képviselő: Egyre nagyobbak az igények a felhasználók felé.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

98/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal informatikai
fejlesztésre vonatkozó jegyzői kérelemről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés
tartaléka terhére 1.450.000 Ft fedezetet biztosít az
informatikai eszközállomány fejlesztésére.
Az informatikai eszközök pótelőirányzatának
átvezetésére a 2016. évi költségvetés soron
következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2016. június 30., majd szöveg szerint
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

21./ Varga József kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ezt a kérdést nem először tárgyaljuk. Varga József Vasút u. 2.
szám alatti lakos a szennyvízhálózatra történő rákötést kezdeményezte már a múltkor is. Ez az
ingatlan a Magyar Állam tulajdona. A MÁV vagyonkezelésében van. A rákötési pont kiépítésre
került annak idején, a kérelmező szomszédja akkor rá is kötött. Úgynevezett házi
szennyvízátemelővel használható. A rákötési pont és a kérelmező ingatlana között mindössze 50
méter a távolság. Megállapítást nyert, hogy a rákötési pont kiépült. Az átemelőre két lakás is
nyugodtan ráköthető, ez a szakemberek véleménye. Esetleg egy nagyobb teljesítményű
szivattyúra lehet szükség. A rákötés vagy a MÁV, vagy a lakó kötelessége. Műszakilag
rendelkezésre áll a közcsatorna. A bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja 6
egyöntetű igen szavazattal. A javaslat lényege, hogy ha szükséges, a szivattyú cseréjét az
önkormányzat biztosítja. Köszönöm szépen.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki azt
elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

99/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Varga József, Rétság, Vasút út 2.
szám alatti lakos közműcsatorna kiépítésével
kapcsolatos kérelméről készített előterjesztést.
A 315/2 hrsz-ú ingatlanhoz a rákötési pont 2004ben kiépült. A Képviselő-testület vállalja a Vasút u.
2. szám alatti ingatlanhoz, amennyiben az
szükséges, a szivattyú cseréjét.
Határidő: DMRV tájékoztatásának beérkezését
követően
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

22./ Járási Hivatalvezető kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Dudás György járási hivatalvezető úr nyújtott be ismételt kérelmet.
Megnyílt a Kormányablak, szükségük van a teljes földszinti részre is. Az ügyfelek részére a
bejáratot a Polgármesteri Hivatal bejáratai jelentik. Ahogy a kivitelezés során is látható, nem az
eredeti Járási Hivatali bejárat, hanem a Polgármesteri Hivatal bejárata került akadálymentesítésre.
Az épület nyitását és zárását eddig a hivatal takarítónője végezte. Hivatalvezető úr kérése, hogy
biztosítsuk a Kormányablak nyitvatartási idejében az ajtók nyitását és zárását. A munkarendjük
eltér a Hivatal munkarendjétől. A Hivatal vezetése a személyes jelenlétet fontosnak tartja. A
javaslat, hogy a jelenleg napi 4 órás takarítónő munkaideje kerüljön megnövelésre napi 6 órára. Ez
a munkaidő növelés minimális bérnövekedéssel jár, ugyanakkor megoldja a felmerült problémát.
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Kormányablak megnyitása mindenképpen örvendetes dolog.
Annak idején volt egy elképzelés - nem tudni, miért került le napirendről - , hogy az épület mögötti
parkoló felől lehetett volna egy külön bejáratot csinálni. Ez pontosan az ügyfélváróba vezetett
volna. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja a kiegészített határozati javaslat
elfogadását, azzal, hogy szükséges a korábban megkötött Megállapodás felülvizsgálata, hiszen
sok mindenben történt változás. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem, aki elfogadja,
szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

100/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Járási Hivatalvezető kérelméről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a
Kormányablak nyitvatartási idejében biztosítva
legyen a Polgármesteri Hivatal épületrészének
nyitása és zárása. A Polgármesteri Hivatal
takarítói létszámát 0,25 fővel indokolt megemelni.
A létszámnövekedés bérhatására havi bruttó
27.750 Ft + járulék/hó, cafetéria növekményként
bruttó 48.312 Ft/év pótelőirányzatot biztosít a
Képviselő-testület. A változást a 2016. évi
költségvetési rendeleten, valamint a Szervezeti és
Működési Szabályzatban is át kell vezetni.
A NMKH és az önkormányzat között korábban
megkötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatát kezdeményezni kell.
Határidő: munkáltatói intézkedések megtételére
2016. május 02., rendeletek módosítására a soron
következő módosításkor, megállapodások
felülvizsgálatára 2016. május 31.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs
Ferenc polgármester

23./ Kérelem a helyi RTV internetes továbbítást adó eszköz beszerzésére
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A művelődési ház vezetője terjesztette elő a kérelmet, amelyben
leírja, hogy az RKSZ megkereste az intézményt, hogy fejleszteni szeretnének, de a jelenlegi
analóg sugárzás akadályozza a fejlesztések végrehajtását. Az internetes továbbítást adó eszköz
beszerzésére lenne szükség. Több árajánlat került bekérésre. Az RKSZ ajánlata a legkedvezőbb,
mindösszesen 269.667 Ft. Előnye, hogy hordozható készülékről van szó. A Bizottsági ülésen
elhangzott, hogy a kérelem jogos, a Bizottság némi pontosítással az „A” határozati javaslat
elfogadását javasolja. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki elfogadja, kérem
szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

101/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az RTV analóg TV adásról digitális
átálláshoz szükséges eszköz beszerzését, és az RKSZ
által benyújtott 212.336 Ft + áfa (összesen 269.667 Ft)
összegű árajánlatot fogadja el.
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A Képviselő-testület az eszközbeszerzés fedezetét a
2016. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az
előirányzat átvezetésére a költségvetés soron
következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2016. május 16, majd szöveg szerint
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes és Hegedűs
Ferenc polgármester

24./ Kérelem részmunkaidős takarítói álláshely teljes munkaidőre való
felemelésére
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Mint ismeretes, és ahogy az előterjesztésben igazgató asszony
leírja, a Városi Művelődési Központ és Könyvtárban jelenleg 2 takarítónő dolgozik. A művelődési
központ területén 1 fő 8 órában, a könyvtár területén 1 fő 5,5 órában végzi takarítónői
tevékenységét. Az intézményben tartott foglalkozások, előadások, próbák száma ugrásszerűen
megnövekedett, sőt a hétvégi programok miatt majdnem minden hétvégén is takarítani kell.
Elmondható, hogy ez egész évre jellemző. A színház teremben is majdnem mindennap 2-3 próba
van. Azért kérnék a takarítói álláshely munkaidejének emelését, hogy a rugalmas munkavégzés
zavartalanul folyhasson. A könyvtárban takarító ezentúl nem csak a könyvtárban takarítana. A
helyettesítés is így megoldható. A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a határozati javaslat
elfogadását támogatja.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én köszönöm a bizottság javaslatát. Ismertetem a határozati
javaslatot, aki azt elfogadja, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

102/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár
kérelmét
a
részmunkaidős
könyvtári
takarító
munkaidejének teljes munkaidőre való felemelésével
kapcsolatban. A Képviselő-testület támogatja a
szerződés módosítását 2016. május 1-től.
A munkaidő módosítás 277.496 Ft bér, 74.924 Ft járulék
és 40.261 Ft cafetéria kiadási többletét a Képviselőtestület a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére
biztosítja. Az előirányzatok átvezetésére a 2016. évi
költségvetés soron következő módosításakor javaslatot
kell tenni.
Határidő:
1.) Kinevezés módosítására 2016. 2016. május 1.
2.) költségvetést érintő átvezetésre szöveg szerint.
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Felelős:
1.) Kinevezés módosításáért Varga Nándorné
igazgatóhelyettes
2.) költségvetést érintő átvezetésekért Varga Nándorné
igazgatóhelyettes és Hegedűs Ferenc polgármester
25./ Kérelem szerződéskötésre
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Napközi Otthonos Óvodát jogszabályi változások miatt kereste
meg az EON Kft., szerződés módosítási ajánlatával. Rövid vita zajlott a Bizottsági ülésen. Az
önkormányzat valamennyi intézményét a TIGÁZ látja el gázzal, egységesen kell kezelni a
földgázellátását. A Bizottság nem támogatja a szerződés megkötését. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

103/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és nem támogatja a Napköziotthonos Óvoda földgáz ellátására – szolgáltatóváltásra vonatkozó - kereskedelmi szerződés
megkötését.

26./ Rétsági Hunyadi János Nyugállományúak Klubjának kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Rétsági Hunyadi János Nyugállományúak klubja ismételt
kérelmet nyújtott be a testület felé. A kérelem lényege, hogy az Őszirózsa Tánc Csoport részt
kíván venni az Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud középdöntőjében. A Társadalmi Kapcsolatok
Munkacsoport szabályzata szerint nincs lehetőség szállásköltség átvállalására. A kérelem erre
irányul. A költségvetésben a nyugdíjasklubok támogatására tervezett keret az elmúlt ülésen
felosztásra került. Az Őszirózsa Tánc Csoport önállóan nem támogatható, mivel nem bejegyzett
szervezet. Az előterjesztés tartalmazza a 2015. évi támogatottságát a nyugdíjas kluboknak, amely
mindösszesen 1.794.400 Ft volt. Már 2016-ra benyújtott kérelmek is vannak. A Bizottsági ülésen
elhangzott, hogy az a keret, ami a nyugdíjas klubok támogatását szolgálta, felosztásra került. Itt
elsősorban olyan konstrukcióról van szó, amely elsősorban profitérdekelt. A módosított határozati
javaslat elfogadását javasolja a Bizottság a testület részére. Köszönöm szépen.
Kotroczó Balázs képviselő: A tánc csoport 4. éve vesz részt a KI MIT TUD vetélkedő sorozatban.
A résztvevők igen kispénzű nyugdíjasok. Ha nem kapnak támogatást, akkor egyéni felajánlásokból
keresünk módot arra, hogy részt tudjanak venni a vetélkedőn.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én ezen csodálkoztam, itt van az előterjesztésben, hogy a
kérelem benyújtásához csatlakozott Kotroczó képviselő úr is, ilyet nem lenne szabad ígérni nekik,
ez kényelmetlen.
Kotroczó Balázs képviselő: Igen, kényelmetlen a helyzet.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a módosított határozati javaslatot, aki egyetért, kérem
szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás
szavazattal meghozta alábbi határozatát:
104/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Rétság
Hunyadi
János
Nyugállományúak
Klubja
szállásköltség
támogatásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az Őszirózsa Tánc Csoport
szállásköltség támogatására irányuló kérelmét
nem tudja támogatni, mivel a civil szervezetek
támogatási kerete már felosztásra került.
Határidő: értesítésre 2016. május 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Jávorka János képviselő: Volt pályázati lehetőség, a nyugdíjas klubok tevékenysége is
támogatva lett. Fogjon össze a két egyesület, és a saját költségvetésükből próbálják
megoldani a szállodai költségek megfizetését. Tiszta vizet kell önteni a pohárba. Igen szép
összegű támogatást kaptak. Köszönöm szépen.

27./ Főkefe Nonprofit Kft. kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A testület a február havi ülésén fogadta el a Kft-vel a 2016. évre
az új bérleti szerződés megkötését. A szerződés megküldésre került, elmondták a vállalkozás
képviselői, hogy ügyvédjük nem ért egyet az évek óta meglévő szerződés tartalmával, szerinte 0
Ft-os szerződés nincs. Alapvető tévedés van, nem 0 forintról van szó, hanem 300 eFt-ról. Az ott
dolgozó rétsági munkavállalók érdekében adunk kedvezményt, amit le lehet vonni a bérleti díjból.
Összehasonlítva a két szerződést látható, hogy kimarad a rétsági munkavállalók után járó bérleti
díjkedvezmény, és a tájékoztatási kötelezettség. Ha ezt így jóváhagyná a testület, az
önkormányzat nem tudja védeni a rétsági munkavállalókat. 2015. január hónapban a 30 fős
dolgozói létszámból 23 fő volt rétsági lakos, tehát a vállalkozásnak bérleti díj fizetési
kötelezettsége nem keletkezett. 2015. szeptemberétől változott a helyzet, ennek következtében
bizonyos bérleti díj fizetési kötelezettsége lett a vállalkozásnak. A Bizottság azt javasolja 6
egyöntetű igen szavazattal, hogy maradjon érvényben az eredeti szerződés. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

105/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Főkefe Nonprofit Kft. bérleti
szerződés módosításáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a kérelmet elutasítja, a
jelenleg hatályos szerződést fenntartja.
Határidő: 2016. május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

28./ Tájékoztatás Vis major döntésekről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Költségvetési rendeletünk alapján, amennyiben a két ülés között
halaszthatatlan helyzet adódik, joga van a Vis major bizottságnak – a testület utólagos
tájékoztatása mellett – döntést hozni. Jelen esetben három témában kellett döntést hozni. A
Nógrád Megyei Rendőrkapitányság fordult azzal a kéréssel az Önkormányzathoz, hogy 13,91 m3
fenyőrönk, és 2,93 m3 akác tűzifa térítésmentes átadásával támogassuk a 2. Országos MEKTA
versenyt. Megállapodást kell kötni, a fa az Ipoly Erdő Zrt-től érkezne. Elkészült a Támogatási
Szerződés.
A másik része ennek az előterjesztésnek, hogy a volt laktanya telephelyén a betonozott részt
tartják alkalmasnak, hogy szolgálati gépjárművek vezetéséhez gépjármű technikai, vezetés
technikai képzéseket tartsanak, alkalomszerűen. A főkapitányság előre egyeztetett időpontban
venné igénybe a területet, amit maguk után valamelyest rendben is tartanának. A használatot
térítésmentesen kérnék.
A harmadik dolog a Majális költségeinek a biztosítása. Tartalékba került a 150.000 Ft a főzés
alapanyagaira. Hagyomány, a programban szerepel a lakosságnak egy tál étellel való vendégül
látása.
A Vis major bizottság valamennyi kéréssel egyetértett, és javasolja a Képviselő-testületnek is a
kérések elfogadását. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

106/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Vis major döntésekről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a Vis major Munkacsoport
döntésével egyetért. Az Ipoly Erdő Zrt-vel a tűzifa
átvételére vonatkozó szerződést, a Nógrád
Megyei
Rendőr-Főkapitánysággal
a
tűzifa
átadásra vonatkozó Támogatási szerződést, a volt
laktanyában lévő betonterület időszakonkénti
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használatára
vonatkozó
megállapodást jóváhagyja.

Együttműködési

A Képviselő-testület a Majális rendezvény
költségeihez bruttó 150.000 Ft pótelőirányzatot
biztosít a városi vendéglátás költségeire. A
pótelőirányzat fedezeteként a költségvetés
tartalékát jelöli meg. Az előirányzat átvezetésére a
2016.
évi
költségvetés
soron
következő
módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Szünet
(20,15-20,30)
29./ TKB döntések
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Jávorka János képviselő: Az Általános Iskola 4/A. osztályának 21 tanulója menne
osztálykirándulásra, a kérelem a szabályzatnak megfelel. Átvállalható összeg belépőjegyekre
47.145 Ft. Utazási költségre pedig 42.000 Ft, összesen 89.145 Ft az átvállalható összeg. A másik
kérelem a Hunyadi Nyugállományúak Klubjától érkezett, erdélyi utazásra kérnek támogatást.
Utazási költség 700 eFt, a szabályzatban biztosított 150 eFt maximumot tudjuk részükre
biztosítani. Tervezett létszám 50 fő, utas listát még nem nyújtották be. A harmadik kérelem szintén
a Hunyadi Nyugállományúak Klubjától érkezett, Cserkeszőlőre mennének kirándulni. Buszköltség
130.000 Ft egy buszra, az átvállalható költség 91.000 Ft. 82 fő vesz részt a kiránduláson, ebből 9
fő nem rétsági lakos. Utas lista leadásra került. A következő kérelem szintén a rétsági Általános
Iskolából érkezett, a 3.A. osztály Diósjenőre tervez kirándulást, belépőjegyre kérnének támogatást.
8.550 Ft a 19 fő részére az összeg, átvállalható összeg 5.985 Ft. Ez egy elég szerény kirándulás.
A 4.B osztály Visegrádra szervez kirándulást, buszköltség 66.000 Ft, belépőjegy 57.000 Ft.
Átvállalható költség összesen 86.100 Ft. A Munkacsoport javasolja a kérelmek támogatását.
Köszönöm.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Temetés miatt nem tudtam részt venni a TKM ülésén, köszönöm
Jávorka képviselő úrnak, hogy kisegített.
Lenne egy javaslatom, különös tekintettel arra, hogy a lefektetett szabályzatokról mindig kiderül,
hogy itt-ott sántítanak. Vannak részek, amik korrekcióra szorulnak. Annak idején, amikor
megalkotásra került ez a szabályzat, az önkormányzat intézményeinek a dolgozói kimaradtak a
támogathatóak köréből, kivéve az Általános Iskola tanulói, és óvoda. Ez véleményem szerint kicsit
méltánytalan. Egy áthidaló, gesztus értékű javaslatom lenne ennek kapcsán. Közel 50 dolgozóról
van szó. Kérésem lenne a testülethez, hogy dolgozónként 15.000 Ft –tal tegyétek lehetővé, hogy a
TKM költségvetéséből támogassuk az intézmény dolgozóit. A lehetőségből meg lehetett oldani az
egészségügyi dolgozóknak a Semmelweis napot, meg lehetne oldani a hivatalnak a köztisztviselői
napot, és az óvoda dolgozóinak meg lehet oldani pl. a pedagógus napot, vagy el lehet menni egy
csapatépítő tréningre stb. Kérem javaslatom támogatását, köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én maximálisan támogatom ezt a javaslatot, de azért bízom
benne, hogy a béremelések nem fognak elmaradni.
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Fodor Rita jegyző ált.h.: A dolgozók nevében köszönjük a lehetőséget. A szabályzat módosítása
amúgy is aktuális a következő testületi ülésen.
Jávorka János képviselő: Egyetértek a javaslattal. Kerüljön beépítésre a szabályzatba.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

107/2016. (IV.29.) számú KT határozat:

-

-

o
o

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Társadalmi
Kapcsolatok
Munkacsoport döntéseiről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért a Bizottság
döntésével és a
Bálintné Válint Evelin kérelmére, az Általános
Iskola 4/a osztály tanulmányi kirándulás
költségeiből, a belépőjegyek árából 41.145 Ft-ot,
az utazási költségekből 42.000 Ft-ot, összesen
89.145 Ft-ot átvállal,
a Hunyadi János Nyugállományúak Klubjának az
Erdélyi utazás utazási költségeiből 150.000 Ft-ot,
a Cserkeszőlői utazás útiköltségéből 91.000 Ft-ot
átvállal,
az Általános iskola
3/a osztályának tanulmányi kirándulás belépőjegy
költségeiből 5.985 Ft-ot,
4/b
osztályának
tanulmányi
kirándulás
útiköltségéből
46.200
Ft-ot,
belépőjegy
költségéből 39.900 Ft-ot, összesen 86.100 Ft-ot
átvállal.
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban
foglaltak szerint kell eljárni.
Határidő: kérelmek szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester

30./ A kötelező betelepítési kvótát ellenző határozati javaslat
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Szita Károly
polgármester úr azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy a Képviselő-testület
támogassa a magyar kormány kényszerbetelepítés-ellenes intézkedéseit. A Bizottság egyhangú 6
igen szavazattal az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: A magam nevében megköszönöm a Bizottság javaslatát. Ez a
téma már volt terítéken, Varga Dávid képviselő társam terjesztette elő. Akkor Kósa Lajos frakció
vezető úr kérése volt. Nagyon fontos ez a dolog országunknak és a városlakóknak is.
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Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki azzal egyetért.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal

108/2016. (IV.29.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést, elutasítja a
kötelező
betelepítési
kvótát.
A
kötelező
betelepítési kvóta jogtalan és sérti a nemzeti
szuverenitást. Növeli a bűnözés kockázatát és a
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat
és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és
oktatási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy
minden
lehetséges
törvényes
eszközzel
akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát,
védje meg Magyarországot és a magyar
állampolgárokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

31./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Vita a napirenddel kapcsolatban nem volt a Bizottsági ülésen.
Kérdés volt, hogy a MOL kútnál kidőlt villanyoszlop mikor lesz megcsinálva. Elhangzott, hogy
telefonon már többször megtörtént az ÉMÁSZ megkeresése. Javaslat volt, hogy tértivevényes
levélben kellene felkérni a munka elvégzésére a szolgáltatót. A másik hozzászólásban elhangzott,
hogy fenyőfák is lettek a laktanyába hordva, valamint a 400-ason földkupacok lettek összehordva.
Az előterjesztést a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Varga Dávid Géza képviselő: Ma visszaállították a villanyoszlopot.
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm az ÉMÁSZ-nak. Kérem szavazzon, aki a Bizottság
javaslatát elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadja, 7 egyöntetű igen szavazattal.
32./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

43

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016.(IV.29.)sz. jegyzőkönyve

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez egy meglepő részletességgel elkészített tájékoztatás. A
Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm
szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a Bizottság javaslatát elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két
ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról szóló beszámolót
elfogadja 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal.
33./ Egyebek
Jávorka János képviselő: Kopcsák Jánosné adott be kérelmet tudtommal a Hivatalhoz, az a
kérése, hogy a volt orvosi ügyelet területén (odanyúlik ki neki a kertjének a vége) tűzifa beszállítás,
és néha autóval történő beközlekedés céljára használhassa. Úgy gondolom, támogatható a
kérelem.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A TKM a Majálissal kapcsolatos programokat átbeszélte az
illetékesekkel. Már csak az idő legyen jó. Magamra vállaltam, hogy a babgulyás megfőzéshez a
kellékeket beszerzem. A menza volt bútorai, székei nem tudom, hogy hol vannak.
Hegedűs Ferenc polgármester: A székeket a mai napra elkérték a ballagásra, hozzák vissza
azokat.
Varga Dávid Géza képviselő: Az iskola jótékonysági rendezvénye sikeresen lezajlott, köszönöm a
vállalkozók, polgárok támogatását. Úgy tűnik, hogy ezek a rendezvények kinőtték a színháztermet.
Kb. 130 főnek ülőhely már nem jutott. Javasolom, hogy a volt laktanyában, vagy más helyszínen
alakítsunk ki nagyobb termet, hogy méltóképpen tudnánk ezeket a rendezvényeket vendégül látni.
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm, valóban közel 360 ember vett részt az előadáson.
Köszönöm szépen a részt vevőknek.
Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy nagyon fontos lenne a gázcsere telep felé vezető út
kátyúzása, és a mellette lévő víz elvezető árkok javítása.
A Kossuth-Zrínyi út kátyúzása megtörtént, a megmaradt apró kővel. Köszönet a szép munkáért.
Bíró Zoltán úr jelezte, hogy a Szőlő utcában ő előttük is szeretné, ha az utat rendbe tennénk. A
Rózsavölgy utca végén a fordulót kell rendbe tenni, a kátyúzást el kell végezni. A kis tornaterem
garanciális javíttatást is meg kell oldani.
Van egy lehetőség, amiben gyorsan kell lépni, KEHOP-os pályázatról lenne szó, naperőművillamosenergia terén, zöldmezős beruházásban. Erről majd hamarosan tárgyalni kell. A
feltételeket a zárt ülésen mondom el.
A TE SZEDD akció keretében kb. 100 zsák szemét összeszedése történt meg, dolgozóinkkal,
kolléganőimmel. Már mondtam bizottsági ülésen is, hogy 2010. óta a koszorúk, mécsesek
nincsenek elszállítva, kb. 70 m3 koszorúról beszélünk. A Zöld Híddal kellene elszállíttatni,
méltatlan ez a helyzet. A laktanya szépen ki lett takarítva, köszönöm mindenkinek, aki a munkában
részt vett.
Komposztáló kérdése is felvetődött.
Van egy jogos kérés, a Bem és Radnóti utca közötti híd megjavítása. Megnéztük Bérci Róbert
kollégámmal, 0,9 m3 pallóra van szükség. Ehhez fogok engedélyt kérni a testülettől. Már
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veszélyes a használata. Bencsok Péterrel megbeszéltem, ha úgy döntötök, hogy megrendelhető a
feladat, Ő a faanyagot legyártja. Erről kérnék Tőletek engedélyt.
A Képviselő-testület az elvi hozzájárulását adja a Bem utca és Radnóti utca közötti híd
megjavításához.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Azt javasolom, hogy polgármester úr irányításával nézzük meg a
másik hidat is, ami le van betonozva, ott a lépcső nagyon problémás. Közlekedésre szinte
alkalmatlan.
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm Varga Dávid képviselő társamnak és családjának a
Hubertus nap megszervezését.
Május 5-ére invitálnám elsősorban a város lakosságát, de a környező települések lakosait is, itt
lesz egy székely együttes, a Hargita Zenekar, Simon Kati szervezésében.
Jávorka János képviselő: Az óvoda jótékonysági bálja is megtörtént, nagyon jól sikerült a
rendezvény. A TE SZEDD akció diszpécsere mondta, hogy hétfőn fogják elszállítani a szemetet.
Girasek Károly : Megköszönöm a jelölők, a Pénzügyi Bizottság, és a Képviselő-testületnek a
megválasztást. Örülök, hogy közel 1 éves huzavona után nyugvópontra ért ez a dolog. Szeretném
elmondani, hogy a vagyonnyilatkozatomat, összeférhetetlenségi kérdéseket intéztem. Az
ügyfélkapun keresztül nem tudom intézni az ügyeket, mert oda még nem vagyok felvéve,
egyébként köztartozásom nincsen. Azt mondhatom, mint a korábbi bizottsági tagságommal
kapcsolatban is, hogy kritikus támogatója leszek minden jó javaslatnak, és arra törekszem, hogy
nyíltan és nyilvánosan, és törvényesen történjenek a dolgok. Erről a minél nagyobb nyilvánosság
kapjon tájékoztatást. Kikívánkozik belőlem, a törvényességről beszélünk, polgármester úr az
SZMSZ-ben az van, hogy a bizottsági tagok tanácskozási joggal részt vesznek a testület ülésén,
és jelentkezési sorrendben kapnak szót. Ugyancsak az SZMSZ-hez tartozik, ha már egyszer
törvényesen, több minisztérium által stb., akkor kapjak is testületi anyagokat, mert ezt is előírja az
SZMSZ. Nem kaptam anyagokat, az internetről néhányat levettem, hiányosan. Úgy tudok részt
venni a bizottsági munkában, ha kapok anyagot. Nekem elektronikusan is megfelel. Köszönöm
szépen a bizalmat, ígérem, hogy ennek megfelelően fogom a bizottsági munkámat végezni.
Hegedűs Ferenc polgármester: Mondod a nyilvánosságot, bízom benne, hogy mindig a valóságot
jelenti ez, mert nem ez volt mindig a gyakorlat. Arra kérlek, hogy ne csúsztassál, őszinteséget
kérek. A másik, hogy Képviselő-társainkkal ne raboljuk egymás idejét, nekem volt szerencsém
képviselő társadnak lenni, tudom, hogy fele idő alatt meg tudtuk volna tárgyalni a dolgokat, de Te
kerested a kákát. Az nem baj, ha keresed, ha mindez a város előnyére válna. Még egyszer kérlek,
hogy amiket simlis dolgokat felraksz az internetre, azokat próbáld meg helyreállítani. Van benne
egy csomó fontos dolog, amikkel a fél világot Te megpróbálod félrevezetni. Megpróbálod
elsősorban mindenben lejáratni a polgármestert. Ha azt észreveszed, hogy a polgármester
hozzányúlt 1 Ft-hoz, akkor én kérlek, hogy piros betűvel írd ezt meg. De amíg a polgármester
tisztességgel, és alázattal dolgozik Rétság város lakossága érdekében, addig kikérem magamnak,
hogy Te hülyeségeket írkáljál az internetre! Mindig a valóságnak megfelelő dolgokat írj!
Girasek Károly: ez nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe és feladatkörébe. Méltatlan is
lenne ezt így folytatni. Véleményszabadság van, mindenkinek a véleménye szabad. Legyél szíves,
ne korlátozd! Ha nem felel meg, akkor fordulhatsz bírósághoz. Elnézést, hogy kicsit elszaladt a ló,
de nem kellett volna ilyeneket felhozni. Amit én írok, vagy mondok, azért mindig vállalom a
felelősséget. Valóban az előbbre jutást szeretném segíteni. Amit nem jót látok, lehet, hogy
megírom, vagy elmondom, vagy egyéb, de ez nem tartozik ehhez, elnézést kérek, nem akartam
még egyszer szólni. Köszönöm szépen.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Ez pontosan, hogy idetartozik, mert Rétság lakossága kíváncsi
arra, hogy mi történik. Az nem beszéd, hogy nem tartozik a testületre, odatartozik.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Annyit mondanék csak, hogy a Karcsi soha nem kereste a kákát,
Ő a csomót keresi a kákán.
Hegedűs Ferenc polgármester: El kell, hogy mondjam, én általam nem vagy még most sem
külsős bizottsági tag, és nem is leszel.
A Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke megküldte a kitüntető címekről szóló levelét, amennyiben
javaslat van, kérem jelezzétek. Köszönöm.
Több tárgy nincsen, megköszönöm a munkát. A nyílt ülést 21 óra 10 perckor bezárom. Zárt ülésen
folytatjuk tovább a munkát.
Kmft.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kotroczó Balázs
jkv.hit.

Mezőfi Zoltán
jkv.hit.
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