Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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24. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. november 25. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott Képviselő-testületi ülésen
Jelen vannak: Hegedűs Ferenc polgármester
Mezőfi Zoltán alpolgármester
Jávorka János képviselő
Kotroczó Balázs képviselő
dr. Katona Ernő képviselő
Dr. Szájbely Ernő képviselő
Varga Dávid Géza képviselő
Dr. Varga Tibor jegyző
Fodor Rita Mária jegyző ált.h.
Lichtenberger Edit jkv.vez.
Majnik Tamás RTV munkatárs
5 fő érdeklődő

Hegedűs Ferenc polgármester: Mielőtt ülésünket megnyitnám, kérném adózzunk egy
perces néma felállással elhunyt Beszkid Andor rimóci polgármester társam emlékének.
Köszönöm.
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 7 fő képviselő jelenlétével
ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem dr. Katona Ernő és Varga
Dávid Géza képviselőket. Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 7
egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadta.
Tájékoztatom a tisztelt megjelenteket, hogy ma Közmeghallgatást tartunk, napirendek után
kérem közérdekű bejelentéseiket tegyék meg.
A kiadott napirendi pontokhoz képest van-e módosító javaslat? Amennyiben nincsen,
ismertetem mai ülésünk napirendi pontjait, kérem szavazzon, aki azzal egyetért.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal a napirendi pontokat
elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja.
1./ 2017. évi adómértékek megállapítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
2./ Beszámoló a 2016. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
3./ Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
4./ Tájékoztató a követelések állományáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
5./ Bánk és Tolmács községek határozatai
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
6./ Árajánlat elbírálása -közbeszerzési szabályzat
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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7./ Árajánlat elbírálása – temető kerítés
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
8./ Nógrádvill Kft. Rétság 088/1 hrsz-ú ingatlanon villamosenergia bővítése ügyében
tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
9./ Nagy Józsefné kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
10./ Közszolgálatban állók illetmény eltérítése
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
11./ START mintaprogramokban való részvétel
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
12./ Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottsághoz
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
13./ Döntés munkaügyi perben történő képviseletről
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök
14./ Szerződések jóváhagyása (szociális tűzifa)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
15./ TKM döntés
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
16./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
17./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
18./ Egyebek
Zárt ülés:
1./ Tájékoztatás megüresedett álláshely betöltéséig terjedő időszakban végzett munkák
díjazásáról
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
2./ Fedezet kérése személyi bérek kialakítására
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző

1./ 2017. évi adómértékek megállapítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Hegedűs Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a napirendeket
tárgyalta. Felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását, javaslatát.
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: November 22-én ülésezett a Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság, 8 bizottsági tag jelenlétével a bizottságunk végig határozatképes volt.
A helyi adókról szóló törvény alapján az önkormányzat adómegállapítási joga többek között
kiterjed a már bevezetett adók módosítására, illetve az adó mértékeknek törvényi keretek
közötti megállapítására. Ahogy az a múlt évben is volt, a Nemzetgazdasági Minisztérium
tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságokat az adómaximumokról, mely az előterjesztés
készítésekor már rendelkezésre áll. A maximálisan alkalmazható adótételek 2017-ben, az
építményadónál 1.846,60 Ft/m2/év, a magánszemélyek kommunális adójánál pedig
28.538,50 Ft/adótárgy/év. Rétságon építményadó vonatkozásában ez 400,-Ft, kommunális
adónál pedig 8.500,-Ft. A magánszemélyek kommunális adójánál, illetve az építményadónál
alkalmazott mértékek messze elmaradnak a törvényi maximumtól.
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A bizottsági ülésen ezzel a napirenddel kapcsolatosan hosszabb vita nem alakult ki. A
bizottság a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja 8 egyöntetű igen szavazattal, amely
arról szól, hogy a jelenlegi adómértékeken nem kíván változtatni a Képviselő-testület.
Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nekem lenne. Én kértem a
napirendben ismételten a kommunális adó eltörlését, ezt még mindig jogosnak látom. Nem
áll olyan rosszul az önkormányzat, hogy ezt ne lehetne eltörölni. Ez a kérés egyértelműen el
van utasítva.
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A kommunális adó elengedése a tavalyi évben is felmerült,
az érvek tavaly is elhangzottak, hogy a mértékek 10 éve nem lettek megemelve, és a
lehetséges 28.500 Ft helyett csak 8.500 Ft Rétságon a kommunális adó mértéke. Tehát igen
alacsony a megállapított adómérték. Hozzátartozik a képhez, hogy új adók nem kerültek
bevezetésre a városban, bár erre az állam felhatalmazást adott az önkormányzatoknak. A
kommunális adó jelenlegi mértékét ha napra kiszámoljuk, 23 Ft-ot jelent naponta. Úgy
gondoljuk, ezt mindenki ki tudja fizetni. Ugyanakkor, ha valaki valóban szociálisan rászorul,
van lehetőség az adó 50 %-ának elengedésére, illetve részletfizetés kérésére. Tavaly is
elhangzott, hogy ez inkább adófilozófiai és nem annyira pénzügyi kérdés. A befolyt adó
mindig a közösséget szolgáló célra kerül felhasználásra. A bizottság ebbe a kérdésbe
részleteiben azért nem ment bele, mert ezek az érvek most is fennállnak. Köszönöm szépen.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Évről évre visszatérő ez a vita. Változás nem történt. Örülök
annak, hogy emelési javaslat nem történt. Szeretném hangsúlyozni, hogy a 23 Ft/nap nem
egy főre vonatkozik, hanem /háztartásra. Ennyi pénzünk már legyen a közösség
költségeihez történő hozzájárulásra. Lehetnék szarkasztikus, hogy jó töröljük el a
kommunális adót, de akkor töröljük el a 15 eFt szemétszállítási támogatást háztartásonként.
Mindegy ki lesz a jövőben a polgármester, de ha most kivezetünk adókat, és történik egy
súlyosabb helyzet, azokat az adókat visszavezetni nagyon kellemetlen feladat lesz. Olyan
adókat nem vezetett be a rétsági önkormányzat, amelyeket törvény szerint módjában állt
volna. Pl. a vállalkozók kommunális adója. Jelen pillanatban ne emeljünk adót, és ne is
vezessünk ki adót. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Itt történt egy kis csúsztatás, mert pont Te voltál a
polgármester, amikor a kommunális adó 2.500 Ft, és 6.000 Ft volt a szemétszállítási díj,
amíg az URÁNUSZ elhordta. Aztán az adóbehajtása végett pont Te vitelezted ki, hogy
vonjuk össze a kommunális adót a szemétszállítási díjjal. Holott a szemétszállítás felét akkor
is bevállalta az önkormányzat. Az alapjáraton sem igaz, hogy nem emeltünk adót. Most van
8.500 Ft kommunális adó, és plusz fizetik a lakosok a szemétszállítási díjat, 15 eFt-ot
kukánként, és 15 eFt-ot az önkormányzat fizet hozzá. 2006-tól meg lett emelve ez az adó.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Annak idején a szemétszállítási díj azért vált kommunális
adóvá, mert adók formájában a kintlévőség jobban behajtható. Arról senki nem tehet, hogy a
törvényi változások és az EU-s csatlakozás azt a feladatot rótta ránk, hogy nekünk is kell egy
regionális hulladékgyűjtési társaságot szervezni, együtt 106 településsel.
Hegedűs Ferenc polgármester: A csekkek kiküldésével kapcsolatban kaptam az
információt, hogy a jövő héten mindenki megkapja, és egy negyedévről fog szólni. A
következő csekk februárban fog érkezni, az is egy negyedéves összeget fog tartalmazni.
Kitolódik a befizetés. Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki azzal
egyetért. A Zöld Híd megegyezett a kormánnyal, szerencsére jól alakult a dolog.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen, 2 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát:

3

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2016. (XI.25.) sz. jegyzőkönyve

262/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2017. évi adómértékekről és adónem
alkalmazásokról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület 2017. évben a jelenleg bevezetett
adónemeken és alkalmazott adómértékeken nem
változtat.
Felelős: --határidő: ---

2./ Beszámoló a 2016. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásának
helyzetéről az államháztartási törvény nem írja elő, hogy be kell számolni, de mivel a
Képviselő-testület a felelős a gazdálkodás biztonságáért, ezért bekerült a 2016. évi
munkatervünkbe ez a napirend. Az intézmények biztonságos működtetése maximálisan
biztosított volt az év során. Az elmúlt években megszokottá vált, hogy nincs szükség sem
folyószámlahitelre, sem munkabér hitel felvételére. A legalapvetőbb kommunális feladatok
ellátása is biztosított volt. Élt az önkormányzat a közmunkaprogramok kínálta
lehetőségekkel, változó, de jellemzően elég magas (kb.35-40 fő közmunkás) létszámmal.
Sajnos jelenleg a rendelkezésre álló teljes keretet az önkormányzat nem tudja feltölteni. A
kiértesített munkanélküliek nem veszik fel a munkát. Az I., II., és III. negyedéves
működésünket a biztonság jellemezte.
A bizottsági ülésen néhány kérdés merült fel, gépjárműadóval, illetve közfoglalkoztatással
kapcsolatban. Értékelve a beszámolót elhangzott, hogy időarányos a teljesítés.
Összességében a költségvetésben tervezett feladatok biztosíthatók az év végéig. Azok az
adatok, amelyek ma rendelkezésünkre állnak, azok jó képet mutatnak. Az előterjesztés
pontos, és áttekinthető, részletes táblázatokkal. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal
elfogadásra javasolja a beszámolót. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki
azzal egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen, 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
263/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2016. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló
tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok
ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat
pénzügyi egyensúlya az I-III negyedévekben biztosított
volt.
A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott
kiemelt feladatok végrehajtása jelentős részben
megkezdődött. A költségvetési fegyelem betartásának
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érdekében a tervezett kiadások és bevételek
pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot
kell tenni.
Határidő: folyamatos, majd december 31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3./ Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság november 22-én tartotta
ülését, három bizottsági tag jelenlétében, határozatképesen. Az önkormányzat csatlakozott a
szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban részt vevő fiatalok támogatási pályázatához.
Az önkormányzat ezáltal kötelezettséget vállalt arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat
és a pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben rögzíti. A
pályázatok benyújtásának határideje 2016. november 15. volt. A támogatott hallgatók
részére a Megyei Önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az ösztöndíjat. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési és a megyei önkormányzat által megállapított
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti. Az
önkormányzatnak a bírálati döntést 2016. december 15-ig kell meghozni. A csatolt melléklet
tartalmazza a pályázók adatait és a pontrendszer szerinti besorolást. A szociális helyzetet az
igazolt egy főre eső jövedelmen kívül befolyásolja a családon belüli munkanélküliség, az
egyedülálló szülő, tartós betegség, tanulmányokat folytató testvér. 9 pályázat érkezett be
határidőre, egy pályázat sajnos határidőn túl érkezett, azt el kellett utasítanunk. Az évek
során kialakult, hogy 2000 Ft összeg alatt nem adtunk támogatást. „B” típusú pályázat
ebben az évben nem érkezett. Az anyagi helyzetet kiértékelve a Szociális Bizottság
egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek, hogy BURSA "A" pályázat keretében az
alábbi javaslatot fogadja el.
Barta Nikolett
4.000 Ft
Bányai Boglárka
3.000 Ft
Busai Blanka
3.500 Ft
Katona Kamilla
3.000 Ft
Kozma Gábor
3.000 Ft
Lőrincz Máté
3.000 Ft
Pekáry Anna
3.000 Ft
Szalai Cintia
3.000 Ft
Veres Dániel
3.500 Ft
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A PVB bizottság a Szociális Bizottság javaslatának
elfogadását támogatta.
Jávorka János Szociális bizottság elnöke: Amennyiben más javaslat nincs, nekem lenne
egy módosító javaslatom. Tegnapi nap folyamán több oldalról utánanéztem különböző
kérdéseknek, és a szociális helyzetet alaposabban kiértékelve javaslom, hogy az alábbi
összegeket fogadja el a Képviselő-testület.
Barta Nikolett
Bányai Boglárka
Busai Blanka
Katona Kamilla
Kozma Gábor

5.000 Ft
3.000 Ft
4.000 Ft
3.000 Ft
4.000 Ft
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Hegedűs Ferenc polgármester: Jegyző úr kérte a bizottsági ülésen, hogy miért nem lehet
mindegyik pályázónak az 5.000 Ft támogatást megadni, hiszen az állam is ugyanannyit tesz
hozzá. Ha mi többet adunk, az állam is többet ad. A mi gyerekeinkről van szó, miért ne
segítsük őket? Ha most nem is, de a következőkben legyen úgy.
Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: Ez így igaz, de a pályázati kiírás így nem
érvényesül. Nem érvényesül a szociális rászorultság vizsgálata.
Varga Dávid Géza képviselő: Vagy meg tudjuk állapítani objektíven, vagy nem, hogy
szociálisan ki mennyire rászorult. A Szociális Bizottság ülésén is beleszaladunk néha
ilyenbe, mert hogy ki, mit ír le, az egy dolog. A pár ezer forint az önkormányzatot nem tenné
tönkre, az állam is hozzáadja a pár ezer forintját. Úgy gondolom, hogy aki szociálisan nem
rászoruló, az nem is adja be az igényt. 9 pályázat érkezett, ennél jóval többen tanulnak
felsőoktatási intézményben. Úgy gondolom, mindenkinek megadhatnánk az 5.000 Ft-ot, az
állam pedig hozzáadja a másik 5.000 Ft-ot.
Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: A szociális rászorultság vizsgálata a kiírás
szerint szükséges. Ha mindenkinek egyforma összeget adunk, ezek a szempontok nem
érvényesülnek.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Van egy bizottsági javaslat, most készülünk átrajzolni, most
kit sértsek meg? Mert minden nevet, minden családot ismerek. Én nem rajzolnám át most a
támogatási összegeket. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a Szociális Bizottság elnökének a
javaslatával egyetért. Megállapítom, hogy 4 igen, 3 nem szavazattal a testület a javaslattal
egyetért.
Kérem szavazzon, aki egyetért, hogy minden pályázó egységesen 5 eFt támogatást kapjon.
Megállapítom, hogy 3 igen, 1 nem, 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot a Képviselőtestület nem fogadta el.
Kérem szavazzon, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen, 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
264/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokat,
és a Szociális Bizottság javaslatát figyelembe véve az
alábbi határozatot hozta:
BURSA "A"
Barta Nikolett
Bányai Boglárka

5.000 Ft
3.000 Ft
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Kozma Gábor
Lőrincz Máté
Pekáry Anna
Szalai Cintia
Veres Dániel
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4.000 Ft
3.000 Ft
4.000 Ft
4.000 Ft
4.000 Ft
4.000 Ft
4.000 Ft

Összesen 35.000 Ft/ hó. Az ösztöndíj 10 havi összegét
350.000 Ft-ot a Képviselő-testület a 2017. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidők-Bursa –2017-A-Pályázatok:
2016. december 15. pályázatok elbírálása
2016. december 16. Támogatáskezelő értesítésére
2016. december 17. pályázók értesítésre
2017. január 31. támogatás első 5 havi összegének
kifizetésére
2017. augusztus 31. támogatás második 5 havi
összegének kifizetésére
Felelősök:
Pekáryné Mindszenti Csilla a Támogatáskezelő,
valamint a pályázók értesítésére
Fodor Rita a kifizetésre

4./ Tájékoztató a követelések állományáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez egy visszatérő, és igen fontos napirendi pontunk. A
Képviselő-testület ezzel a módszerrel tudja az önkormányzat kintlévőségeit követni. Ez
nagyon fontos, hiszen a bevételek alapozzák meg tulajdonképpen a kiadások teljesítését is.
A megkapott anyag a szokásos rendet követi, tartalmazza az adótartozásokat. Örvendetes
megállapítást tartalmaz az anyag, hogy az előző időszakhoz képest minden adónemben, a
talajterhelési díjban is az egy adózóra jutó tartozás összege csökkent. Végrehajtónál jelenleg
39 adózó van, 5.610 eFt adótartozással és 454 eFt pótléktartozással. Az önálló bírósági
végrehajtó utalt az elmúlt időszakban összesen 1.251 eFt-ot. Felszámolási eljárás alatt
összesen 7 adózó van. Adótartozásuk 4.744 eFt, pótléktartozásuk 892 eFt. dr. Balla Zoltán
bírósági végrehajtó az elmúlt időszakban végrehajtási jogot jegyeztetett be Rétság Város
Önkormányzata javára 1 adózónál, 735 eft adótartozásra és járulékaira. Jelzálogjogot
jegyeztetett be továbbá 1 adózónál 67 eFt adótartozásra és járulékaira. Kifüggesztésre került
október 15-én az adóslista, 100 eFt fölött 12 adós, 50-100 eFt között 6 adós tartozott. A
jelentős összeggel tartozók száma az előző listához képest 5 adózóval csökkent. Összesen
18 adózó szerepel ezen a listán. 3 adózó átadásra került a NAV-hoz behajtásra, 5 adózó
felszámolási eljárás alatt van. 9 adózó tartozását a hivatal átadta a végrehajtónak
behajtásra. Az anyag tartalmaz egy új táblát, ami 2012. november 30-a, és 2016. október 31.
közötti időszakban az adótartozásokat hasonlítja össze. Ebből látszik, hogy 2012-ben 65.566
eFt volt a kintlévőség, jelen pillanatban ez 24.664 eFt, tehát jelentős csökkenés következett
be. Tartalmazza az előterjesztés az egyéb kiszámlázott szolgáltatásokból eredő
tartozásokat, így a lakbér, közterület és hirdetőtábla, bérleti és egyéb szolgáltatások tovább
számlázását, étkezési térítési díjak, lakástámogatások stb.
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A bizottsági ülésen kérdés volt, hogyan működik a NAV-tól a lekérdezés, pl. hogy van-e az
adótartozónak munkahelye? A válaszban elhangzott, hogy a végrehajtóval van olyan
szerződésünk, hogy amint lehet azonnal intézkedik. Rákérdezés történt az iparűzési adó
túlfizetésre. Decemberben van a feltöltési kötelezettség, akkor derül majd ki minden
pontosan. A véleményekben elhangzott, hogy annak idején jó döntés volt a Képviselőtestület részéről, hogy rendszeresen figyelemmel kíséri az elmaradásokat, illetve intézkedik
a behajtásra a hivatalon keresztül. Hozzászóló elmondta, hogy nem csak a takarékos
gazdálkodást tűzte ki célul a testület, hanem gondoskodik az adók behajtatásáról is.
Örömmel nyugtázta, hogy a követelésállomány is csökkent.
A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincsen,
kérem szavazzon, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:
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265/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta az önkormányzat követelésállományáról
készített
tájékoztatót.
A
Képviselő-testület
a
tájékoztatót tudomásul veszi.
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése
érdekében valamennyi érintettől - a jogszabályokban
rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett –
továbbra is aktív közreműködést és számokban
kimutatható eredményes munkát vár.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
5./ Bánk és Tolmács községek határozatai
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület az október 28-án megtartott ülésen
meghozott 231/2016.(X.28.) számú határozatában összefoglalta Bánk és Tolmács
szennyvízhálózatának kialakításával és a rétsági szennyvíztisztító építésével kapcsolatos
feltételeit. Ezt továbbítottuk a két érintett önkormányzatnak, akik meghozták ezzel
kapcsolatos határozatukat. Ez a válasz került előterjesztés formájában a Képviselő-testület
elé.
Annak idején volt egy 10 pontos határozata Rétság Város Önkormányzatának. Ebből az első
4 pontot Bánk és Tolmács is elfogadta, ezzel különösebb teendőnk nem volt. Az 5. pont
átfogalmazásra, illetve kiegészítésre került. A 6-os pont arról szólt, hogy garantáltan nem
növekszik a szennyvíz költsége. Bánk és Tolmács is nyilatkozta, nyilvánvalóan ők is erre
fognak törekedni, de ezt senki nem tudja garantálni. Ezért ezt a pontot kihagytuk a mostani
határozati javaslatból. Mindenki szeretné természetesen, hogy minél olcsóbb lenne. A
mostani javaslatban 6-os, és 7-es pontban nem történt változás. Ez a közigazgatási
határmódosítást érinti. Ez olyan kérdés Rétság számára, ami nem képezheti vita tárgyát. A
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megállapodásnak mindenképpen feltételül szabja ezt Rétság Város Önkormányzata. A 9-es
és 10-es pontnál az volt a kifogás a két községi önkormányzatnak, hogy ez kissé
antidemokratikus, és egyoldalú előnyöket biztosít Rétság számára. Ezért ezt a két pontot is
átalakítottuk, és olyan megoldás született, hogy mind a három település a saját
közigazgatási területén elvégezheti a szennyvízhálózat jövőbeni bővítését úgy, hogy a
Rétság város számára biztosított 250 m3-es plusz kapacitás nem kerülhet veszélybe. A
szennyvízhálózatot érintő jövőbeli fejlesztésekről a három település kölcsönösen köteles
egymást előzetesen tájékoztatni. Így érvényesülnek az egyenlő feltételek ebben a
vonatkozásban.
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy tudni kell azt, hogy a közigazgatási határmódosítás olyan
kérdés, amiben Rétság nem engedhet. Ezzel a ponttal plusz költséget nem idézünk elő
senkinek, Tolmácsnak sem. Viszont, amennyiben ez a pályázat megvalósul, igen jelentős,
több száz millió forintos fejlesztéshez jutnak a települések. Tulajdonviszonyokat sem érint a
közigazgatási határmódosítás, hiszen a terület jelen pillanatban is Rétság város tulajdona.
Elhangzott továbbá az ülésen, hogy Rétság város részéről a 8 pontos határozati javaslatban
tulajdonképpen elmentünk amennyire lehetséges, ebből már további engedmény nem
lehetséges. Több hozzászóló is kihangsúlyozta, hogy korrekt ez a javaslat,
kompromisszumot kell kötni, de ebből már nem szabad engedni. Azt tudni kell, hogy Rétság
városnak jelenleg megoldott a szennyvízelvezetése, és a kapacitása is biztosított. 2027-ig
érvényes a rétsági szennyvíztisztító működési engedélye. A pályázók olyan előnyökhöz
jutnak, amennyiben a pályázat sikeres, hogy a lakosság részéről kisebb önerő kellene, és
valószínűleg nem kellene hitelt felvenni, mint annak idején Rétságnak. Hitelt kellett felvenni,
hogy ne terheljük túl a lakosságot. A két település jelen pillanatban kedvezőbb helyzetben
van, mint Rétság annak idején.
Megfogalmazódott, hogy figyelembe véve a két település határozatában foglaltakat, ez a
javaslat Rétság részéről végleges álláspontnak tekinthető, melyben további engedményt
nem fogunk tudni tenni. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal javasolja a 8 pontos
határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszöntöm körünkben Hajnis Ferenc urat, Tolmács község
polgármesterét, és Bózvári József szakértő urat.
Hajnis Ferenc polgármester: Amikor felmerült a pályázati lehetőség, bánki polgármester
kollégámmal felkerestük Bulejka András urat, mivel tudtuk, hogy a rétsági csatornázás idején
Ő volt a műszaki ügyintéző. Ő javasolta, hogy keressük fel Bózvári József mérnök urat, és
egyeztessünk vele. Ő elmondta, hogy szakmailag az lenne a legjobb, ha a két település
csatlakozna Rétsághoz. Ezek után megkértük az elnök urat, és a bizottsággal egy informális
megbeszélést folytattunk, ahol Bózvári mérnök úr is jelen volt. Ezek után amikor eljöttünk a
bizottsági ülésre, kaptunk egy 10 pontos határozati javaslatot. Ezt természetesen mindkét
település önkormányzat megtárgyalta, Bánk és Tolmács is. A határozat sarkalatos pontja a
közigazgatási határmódosítás, ahogy elnök úr is mondta. 1996-tól több esetben is volt, pl.
2007-ben is egy közigazgatási határmódosítás, mindig Rétság járt jól. A tolmácsi testület
felhatalmazott, hogy folytassak az ügyben tárgyalásokat.
Eddig mindig kaptunk
csereterületet, most ez fel sem merült. Tolmács önkormányzata nem zárkózik el az elől, ha
az értékes területért kaphatnánk egy értékes területet, hajlandó lenne tárgyalni. Ez a
fejlesztés a rétsági lakosságnak is jó lenne. Korszerű technológiával felszerelt csatornázásról
van szó, mindhárom település jól járna. Ez Rétságnak is 300 millió forintos fejlesztés lenne.
Elmondta elnök úr, hgoy 2027-ig van engedélye a rétsági szennyvíztisztító műnek.
Amennyiben ez a fejlesztés létrejönne, a kifutási ideje minimum 3-4 év lenne. 5-6 év marad
Rétságnak ahhoz, hogy a szennyvíztelepet újra kell csinálnia, illetve fejlesztenie. Most
lehetősége lenne a városnak arra, hogy Rétság területén egy korszerű technológiával
elkészült szennyvíztelepe lehetne, ahol mindhárom település kezelhetné a szennyvízét.
Bánknak azért fontos, mert nincs engedélye a szennyvízkezelésre, Tolmácsnak pedig nincs
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végcsatorna hálózata. Bánk polgármesterétől kaptam felhatalmazást, hogy Bánk nevében is
elmondjam, hogy az aglomerációs tervet a két település vállalná. Arra is kaptam
felhatalmazást, hogy a régi honvédségi lakótelep elavult csatornahálózatát is meg lehetne
csinálni. Érdemes lenne ezt Rétságnak átgondolnia. Rétság kapna egy 300 millió forintos
fejlesztést úgy, hogy egy forintjába se kerülne. Az Országos Vízügyi Tanács szakemberével
beszéltem, érthetetlenül áll Rétság döntése előtt.
Visszatérve a közigazgatási határmódosításra, hajlandók vagyunk tárgyalni, de mi is kérnénk
ezért területet, ha nem is 13 hektárt. De ha Rétság most eltekintene a közigazgatási
határmódosítástól, és csak a szennyvízre, a fejlesztésre gondolna, a későbbiekben a
közigazgatási határmódosításra visszatérhetnénk.
Bózvári József szakértő: Újat nem tudok mondani, polgármester úr elmondott minden
lényeges dolgot. Korrekt, amit a tolmácsi polgármester elmondott. A terület kérdésébe én
nem szeretnék belemenni. Nullás helyzet van. Azt kell nézni, hogy mi történik, ha nem
valósul meg a fejlesztés. Tolmácsnak nem lesz szennyvíze, így Rétság fölött lesz egy
település, ami vízfolyásilag akár így, akár úgy talajvízzel ebbe az irányba fog jönni. Szóval
Tolmács marad csatornázatlanul. Bánk pedig önállóan lesz kénytelen lépni valamit az
ügyben. Elhangzott, hogy Rétságnak 2027-ig van üzemeltetési engedélye, de a tisztítótelep
régebbi technológiával készült. 2027-ben Rétságnak is lépnie kell az ügyben. UNIO-s pénz
2020 után nem lesz. Ha 2027-ben fejleszteni kell, azt az önkormányzatnak saját erőből fog
kelleni megoldani. Ez a nullás állapot.
Én bíztatnám a három települést, hogy ragadja meg az alkalmat, szülessen megállapodás.
Hegedűs Ferenc polgármester: A közigazgatási határmódosításon ne most vitatkozzunk,
válasszuk ketté a dolgot. 30-40 évre meghatározná ez a beruházás Rétság szennyvíz
kérdését. Van engedély 2027-ig, de nem biztos, hogy addig működni is fog. Ez a technológia
a legmodernebb. Ne hagyjuk az utókorra a terhet. A Bem-Radnóti úton elavult a rendszer, ez
probléma is megoldódhatna. Gondoljuk át, ne menjünk el a kérdés mellett. Adjuk meg a
lehetőséget, hogy tárgyaljunk még ebben az ügyben.
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A honvédségi részen a telephely és sportpálya területe jelen
pillanatban Rétság tulajdona, közigazgatásilag pedig Tolmácsé. Elmondom, hogy hiába van
ipari érdeklődő, oda ipari tevékenység nem lesz soha beengedve. Oda Rétság hozzájárulása
nélkül építeni más nem tud. Ez egyértelműen szabadidős terület, de ebbe most nem mennék
bele. Erre a területre Rétságnak megvan a megfelelő terve. Nem vagyok szennyvíz
ügyekben járatos, de hogy a kérdést megoldja-e 30-40 évre a fejlesztés, nem tudom. Ez
olyan, mint a számítógép, amikor elkészül, már akkor is van benne avulás.
Ha a határozatból kivesszük a két közigazgatási tételt, és úgy hagyjuk jóvá, abban a
pillanatban a remény sincs meg későbbi tárgyalásokra, az eddigi tapasztalatom alapján. Ez
olyan kérdés, hogy a településeknek a saját érdekeit is kell, hogy nézze. Az Rétságnak
nagyon fontos, hogy a közigazgatási kérdéseket rendezzük. Ez Tolmácsnak nem kerül egy
forintjába sem. Nem kérünk olyat, hogy az Ő tulajdonukból Rétság tulajdonába kerüljön át
bármi terület is. Jelen pillanatban egyik terület sem Tolmács tulajdona. Ilyen szempontból
pont a honvédségi terület az, ahol meglehetősen rossz tapasztalatok voltak annak idején
Tolmács községgel. Emlékezzünk arra, amikor Rétság város megvásárolta a volt honvédségi
területet, Tolmács még arra sem méltatott minket, hogy közölje, hogy perfeljegyzést tett a
tulajdoni lapra. Ezért Rétság hosszú ideig nem jutott birtokba, és ezzel nagyon sok mindent
megakadályozott ez a dolog. Ez a történet akkor nem igazán a jószomszédi viszonyt
erősítette. De ez akkor volt.
Úgy gondolom, hogy ezek a feltételek olyanok – ha Tolmács komolyan gondolja, hogy
csatornázni akarna, és gyakorlatilag ingyen meg tudná azt csinálni -, ha ez az ára a
csatornázásnak, és nem vállalják fel, akkor ezt a hozzáállást nem is nagyon értem. Tárgyalni
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persze lehet, a keddi ülésre is meghívást kaptak a polgármester urak. Magam részéről nem
látok esélyt arra, hogy ezen a 8 ponton változtassunk, ennek nem is látom realitását. Úgy
gondolom ezzel a megoldással mindhárom település jól jár. Azt nem tudom támogatni, hogy
a beruházás kérdését hagyjuk jóvá, és majd a későbbiekben tárgyalunk a közigazgatási
határmódosításról.
Az a kérés, ami a tolmácsi határozatban szerepel, hogy adjuk át az Ipari Parknak egy
üzemét, és az ahhoz tartozó területet, ez olyan elképzelés, amit nem tudunk támogatni.
Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Szerintem most alpolgármester úrnak kellene reagálni, hogy
a volt ipari területtel szemben Tolmács volt a „hunyó”. Nem, mi voltunk a „hunyók”. Mi
akartunk az államtól pénzt elhozni. De ezt mondd el Te alpolgármester úr, Te voltál akkor a
polgármester.
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A telephelyre gondolsz? Az nem ipari terület.
Hegedűs Ferenc polgármester: A honvédségi hangárokra ki volt tűzve 18 millió, 8 millió a
400-as sportcentrumra. Elmentek (nem mondok neveket) megvásárolni 76 millió forintért, és
mi akartunk osztozni azon a nyereségen, hogy nem tudtuk birtokba venni Tolmács miatt a
területet. Kötelességem Tolmácsot megmenteni ebben a dologban.
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Te tudtál erről a perről? Ezt nem hiszem.
Hegedűs Ferenc polgármester: Tudtam. Most mondd el alpolgármester úr az igazságot,
mert most úgy néz ki, hogy Tolmács gerinctelen volt.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Én úgy érkeztem ide, hogy van előttünk egy határozati
javaslat, bizottsági ülésen már megtárgyaltuk az ügyet. A 8 pontot nem tilos a két
településnek reagálnia. Nem tilos egyeztetéseket folytatni. Figyelembe vettük, hogy a
települések érdekei se sérüljenek. Én voltam a Kistérségi Társulás elnöke, és nagyon jól
tudom, hogy felelősséggel tartozik a nagyobb település a társtelepülések iránt. Viszont, hogy
jól értse mindenki, hogy mit jelent Rétság önkormányzat kérése, hogy 50 méterrel odább
szeretné tolni a Magyar Állam területén a közigazgatási határt. Ez azt jelenti, hogy Rétság
város rendezési tervében egy lakóterület van, és az 50 m-re azért van szükség, hogy
megvédjünk egy létesítendő lakóparkot. Csakis erről van szó. Rétság város messzemenően
nem vette le tekintetét az őt körülvevő kisebb településekről, itt van előttünk több közös
példa is erre. Jelenleg a labda Rétságnál van, a 8 pontos határozati javaslatban kell
döntenünk. Köszönöm szépen.
Hajnis Ferenc polgármester: Amit kér Rétság, Tolmács területe 13 és fél hektárral kisebb
lenne. A Petőfi utca végén a 33 ha-s terület, amit Tolmács átadott Rétságnak, jelentős
adóbevétele van a városnak. 2001-ben, amikor megépült az Ipari Park, szintén olyan
területet adtunk át Rétságnak, ami jelen pillanatban is jelentős adóbevételt jelent a városnak.
Tettünk olyan gesztusokat Rétságnak, ami jelentős adóbevételeket hoz. Értjük Rétság
szándékát, hogy egyben akarja kezelni a laktanyát. De a kért területért ugyanolyan értékű
területet szeretnénk kapni.
A szennyvíz kérdése mindhárom település érdeke. Minden költséget bevállalna Tolmács és
Bánk település. Mindkét település szeretne előre gondolkodni több évtizedre.
dr. Varga Tibor jegyző: Jelzem, hogy az előző határozatot hatályon kívül fog kelleni
helyezni.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki
azzal egyetért.
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2
nem szavazattal meghozta alábbi határozatát:
266/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
Bánk
Község
Önkormányzatának és Tolmács Község Önkormányzatának kérelméről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzata részéről, a fenti községek által tervezett
szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás megvalósításában való együttműködés feltételéül,
az alábbiakban felsorolt pontokban foglaltak végleges és visszavonhatatlan elfogadását
határozza meg Bánk Község Önkormányzata és Tolmács Község Önkormányzata részére:
1. Rétság városnak semmilyen anyagi kötelezettséget nem idézhet elő sem az
előkészítés, sem a beruházás későbbi fázisai.
2. Az esetlegesen megépülő új szennyvíztisztítómű Rétság közigazgatási területén
kerül elhelyezésre.
3. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyó döntése nélkül
semmilyen előkészítés és döntés nem születhet.
4. Az esetlegesen megvalósuló fejlesztés során garantáltan korszerűsítésre kerül a volt
honvédségi lakótelep (Bem utcai lakások, Radnóti út stb.) csatornarendszere, a
fejlesztés terhére.
5. A szennyvíztelep fejlesztése a jelenlegi csúcsterhelésen felül, napi 250m3 plusz
kapacitást biztosít Rétság város részére a jövőbeli többletkibocsátás befogadására,
melyet csak Rétság használhat fel. Amennyiben a 250m3 plusz kapacitás
biztosításához a pályázatban önerő szükséges, azt Rétság Város Önkormányzata
biztosítja.
6. Rétság város tulajdonát képező volt honvédségi telephely és sportpálya teljes
egészében átkerül Rétság közigazgatási területére.
7. Rétság város tulajdonában levő 34 ha-os fejlesztési (lakó) terület melletti, Tolmács
közigazgatásához tartozó (volt honvédségi gyakorló) legelőből 50 m-es sáv (mely
közvetlen a 34 ha melletti szomszédos terület), átadásra kerül közigazgatásilag
Rétság Város Önkormányzata részére.
8. Mind a három érintett település a saját közigazgatási területén elvégezheti a
szennyvízhálózatának jövőbeli bővítését úgy, hogy a Rétság város számára
biztosított 250m3-es plusz kapacitás nem kerülhet veszélybe. A szennyvízhálózatot
érintő jövőbeli fejlesztésekről a három település kölcsönösen köteles egymást
előzetesen tájékoztatni.

A Képviselő-testület a 231/2016. (X.28) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: értesítésre 2016. november 29.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Szünet
(17,20-17,35)
Hegedűs Ferenc polgármester: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy közmeghallgatást
tartunk, kérem akinek van közérdekű bejelentése, tegye meg.
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Pfaff Lászlóné rétsági lakos : Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a szobor avatás
szervezésében, lebonyolításában részt vett, abban segített. Köszönöm a Rétsági Fiatalok
Rétságért Egyesületnek, hogy egyáltalán a pályázaton indulhattunk. Köszönöm továbbá
polgármester úrnak, hogy a HM-be, és püspök úrhoz is elment ez ügyben. Köszönöm az
önkormányzatnak, hogy a kamerát és világítást megoldották. Köszönöm Mezőfi Zoltánnak,
Jávorka Jánosnak, Dudás Györgynek a sok munkáját. Nagy munka volt, hogy az avatás
zökkenőmentesen lebonyolításra kerülhessen. A Polgárőrség munkáját is külön köszönöm.
Köszönöm Havas Jenő, Bulejsza Gabi, Bulejsza János, és a Művelődési Központ
munkatársainak, és a fellépőknek a munkáját. A 2 szomszéd Borbély Betti és Szabó Adrienn
segítségét is köszönöm. Kramlik Károly gyors munkáját is szeretném megköszönni. Az
asszonyok munkáját is köszönöm, akik sütöttek. Remélem senkit nem felejtettem ki a
felsorolásból, ha mégis, akkor elnézést kérek. Nagyon örülök, hogy összefogás volt a
kérdésben.
Márciusban folytatódni fog a munka, a boltívek nincsenek teljesen befejezve. A harang
kölcsönben volt itt, visszavittük a tulajdonosának. Az eredeti harang még nem készült el. A
haranggal teljes a szobor. Gondoskodni kell róla, hogy ne lehessen azt levenni az
emlékműről. Tavasszal a parkosítást is el kellene végezni, hogy szépen mutasson.
Köszönöm mindenki munkáját.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én neked szeretném megköszönni a munkát. Köszönöm a
testületnek is a pénzösszeg megszavazását. Köszönöm továbbá a közmunkásoknak, és az
iskola igazgatójának a munkáját, és a 40 szál rózsát, amit a szobornál elhelyeztek.
Amennyiben több hozzászólás nincs, folytatnánk ülésünket, a 6. napirend következik.

6./ Árajánlat elbírálása -közbeszerzési szabályzat
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület az októberi ülésén döntött arról, hogy
aktualizáltatni kívánja a közbeszerzési szabályzatot. Az árajánlat megérkezett, és Márkus
Pál egyéni vállalkozó 140 eFt + Áfa összegért vállalta egy új szabályzat elkészítését. A
vállalási ár tartalmazza a 2017. évben sorozatosan várható módosítások átvezetését is. A
mellékelt vállalkozási szerződést, és a határozati javaslatot a bizottság 8 egyöntetű igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincsen, kérem szavazzon,
aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

7

267/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a
közbeszerzési
szabályzat
aktualizálására
érkezett
árajánlatokról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Márkus Pál egyéni vállalkozó 140.000 Ft +
áfa összegű árajánlatát fogadja el, mely tartalmazza új
közbeszerzési szabályzat elkészítését és annak 2017. évi
jogkövetését.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási
szerződést jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc
polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület a 140.000 Ft + áfa vállalási ár fedezetét a
2017. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: 2016. december 10., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

7./ Árajánlat elbírálása – temető kerítés
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Felmerült a temető bekerítésének a kérdése. Megszólításra
került egy vállalkozó, aki a válaszában leírta, hogy 2017. májusában tudná a feladatot
elvégezni. Az árajánlat elég tág határok között mozog. Pontos felmérés nem lett készítve. A
bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez tipikusan az a feladat, amit saját kivitelezésben a
Városüzemeltetési Csoport el tud végezni, közmunkások bevonásával. Meg kell bízni a
csoportot, hogy első menetben mérjék fel a területet. Némi vita az ülésen azzal kapcsolatban
alakult ki, hogy betonoszlopokkal, kerítés fonattal, vezérdróttal, illetve vadhálóval készüljön-e
el a kerítés, melyik háló az előnyösebb. A felső részen egy kaput is be kell tenni. Végül
döntés abban született, hogy mérjék fel a költségeket, és azzal a megoldással kell
megcsinálni a kerítést, amely a legcélszerűbb. Erre irányult a határozati javaslat módosítása
is, amelyet 8 egyöntetű igen szavazattal a bizottság elfogadásra javasol a Képviselőtestületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: A vállalkozó egy középárat adott meg ajánlatában. Én a
vadhálóval történő megoldást javaslom. Nem nagyon bízom abban, hogy az embereink ezt
meg tudják oldani. A határokat senki nem tudja, engedjétek meg, hogy geodétával
kimérethessük. A helyszínt ki kell tisztítani, ezt a feladatot a városgondnoknak már kiadtam.
Kérem szavazzon, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2
tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát:
268/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a temető kerítésének megépítéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület önkormányzati kivitelezésben kívánja a
kerítést megépíteni a Városüzemeltetési Csoport bevonásával.
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A városgondnok közreműködésével a soron következő
képviselő-testületi ülésen be kell mutatni a kerítésépítés
költségét.
Határidő: 2016. december 10.,
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
8./ Nógrádvill Kft. Rétság 088/1 hrsz-ú ingatlanon villamosenergia
bővítése ügyében tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A múltkori ülésen tárgyaltunk hasonló kérelmet, ez egy újabb
helyrajzi számra vonatkozó kérelem. A villamosenergia bővítés nyomvonala a Rétság 087
hrsz-ú ingatlant érinti, amely Rétság Város Önkormányzat tulajdona. A Nógrádvill Kft.
megkereste az önkormányzatot, hogy a tulajdonában, illetve kezelésében lévő területtel
kapcsolatban a hozzájáruló nyilatkozatát kérje. A bizottság 7 igen szavazattal a határozati
javaslat elfogadását javasolja a testületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, ismertetem a
határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki azzal egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

7

269/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a
NÓGRÁDVILL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
tervezésében a 088/1 helyrajzi számúingatlan villamosenergia
bővítésével összefüggésben a Rétság 087 hrsz-ú közterületet
érintő
nyomvonal
kijelöléshez
szükséges
tulajdonosi
hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
Rétság Város Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Hálózati Kft.
megbízásából eljáró NÓGRÁDVILL Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (3100 Salgótarján, Ybl M. u. 88.) kérelmére – a
mellékelten benyújtott, Király László által készített NVL-56/16
számú tervdokumentáció alapján – a Rétság 088/1 hrsz-ú
ingatlanok
megfelelő
ellátása
érdekében
szükséges
villamosenergia bővítéshez az érintett Rétság 087 hrsz-ú kivett
közterületre vonatkozóan a nyomvonal kijelöléshez tulajdonosi
hozzájárulását adja.
Határidő értesítésre: 2016. december 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

9./ Nagy Józsefné kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Nagy Józsefné rétsági lakos kérelemmel fordult az
Képviselő-testülethez, hogy adja bérbe részére a Szőlő u. 7. szám alatti ingatlannal
szomszédos, 620/5 hrsz-ú területből 220 m2-es területet, háztáji kiskert céljára. Évek óta
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bérli a területet, ez tulajdonképpen a bérleti szerződés meghosszabbítása a 2017-es évre. A
bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzon,
aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

7

270/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy
Józsefné rétsági lakos kérelmét megismerte és a Rétság 620/5
hrsz.-ú 220 m2 terület 2017. évben történő bérletéhez a 2016.
évre megállapított bérleti díjjal ( 23,20.-Ft/m2/év) hozzájárul.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a
határozat mellékletét képező szerződést 2017. január 1. naptól
2017. december 31. napig terjedő időszakra vonatkozóan
aláírja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

10./ Közszolgálatban állók illetmény eltérítése
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a köztisztviselő havonta
illetményre jogosult, és a törvény alapján a helyi önkormányzati rendeletben egységesen
valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést
állapíthat meg. Az illetménykiegészítés középiskolai végzettségű köztisztviselőnek is
megállapítható, legfeljebb 20 %-os mértékben.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy tény az, hogy a közszféra bérezése alacsony, de ez a
javaslat most korai, idő előtti. Nem ismerjük a jövő évi költségvetés számait, a számok
ismeretében később döntsön majd erről a testület. Meg kell várni a központi intézkedések
végleges számait is. Elhangzott, hogy a szándék a Képviselő-testület részéről eddig is
megvolt, hogy a dolgozók bérhelyzetén javítson. Ez ezután is meglesz, de teljes áttekintés
szükséges, valamennyi intézmény vonatkozásában. 8 egyöntetű igen szavazattal a bizottság
a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Pár gondolatot még elmondanék, ami a bizottsági ülésen nem hangzott el. A közszféra egy
részének bérén javítani kell, amennyiben erre költségvetési lehetőség van, ez nem is kérdés.
Azért tudnunk kell, hogy jutottunk el eddig a pontig. 1992-ben született meg a
Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény, illetve a Köztisztviselői törvény. A Kjt-ben
elismerték a végzettséget, különböző fizetési osztályok voltak. Elismerték a szolgálati időt is
a különböző fizetési fokozatokkal. Világos, és áttekinthető volt a rendszer. Ez a rendszer ma
már csak papíron működik, sajnos. Elkezdték emelni egyrészt a minimálbéreket, behozták az
ún. garantált bérminimumnak a fogalmát. Ugyanakkor nem változtattak igen hosszú évek óta
a közalkalmazotti bértáblán, illetve a köztisztviselői illetményalap is igen régóta ugyanazon a
mértéken van. Így a bérek gyakorlatilag „összecsúsztak”, és egy nagyon igazságtalan
rendszer jött létre, amely hatalmas bérfeszültségeket is okozott a közszférában. Ahelyett,
hogy helyretették volna az eltorzult bérhelyzetet, egyes területeken elkezdtek béreket emelni,
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szembeállítva egymással a különböző közszolgálatban dolgozó csoportokat, egyeseket
kiemelve, másokat szinte lehetetlen helyzetbe sodorva.
Az önkormányzat részéről az utóbbi években történtek bizonyos bérkorrekciós lépések,
egyrészt jutalom formájában, másrészt az idén alkalmazott önkormányzati bérkompenzáció
formájában. Ebben az évben több mint 30 millió forintot fordítottunk a dolgozók
megbecsülésének növelésére. Ez kb. 30 %-os béremelésnek felelt meg. Plusz négy havi
bért kapott valamennyi önkormányzati dolgozó. Ilyenre a több mint 3000 önkormányzatnál
sem volt példa. Rétság megpróbál odafigyelni arra, hogy a dolgozóit megfelelően próbálja
elismerni. Úgy gondolom a jövőben is folytatni kell ezt a folyamatot, de átgondoltan, nem
kapkodva, teljeskörű áttekintés után. Tudjuk, hogy most fog emelkedni a minimálbér, fog
emelkedni a garantált bérminimum. Meg kell majd nézni ezek hatását a költségvetés
számainak tekintetében is. Ismernünk kell, hogy a 2017. évi költségvetésnek milyenek
lesznek a kondíciói. Mit vállal át az állam, vagy milyen elvonásokat eszközöl. Amikor
tisztában leszünk a helyzettel, akkor kell meglépni, amit lehet. Úgy gondolom, hogy ebben a
Képviselő-testület partner lesz. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Én is bízom benne, hogy így lesz, és mindenki bérét meg
tudjuk emelni. Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki azt elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2
nem szavazattal meghozta alábbi határozatát:
271/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a közszolgálati dolgozók illetményeltérítésével kapcsolatos
jegyzői előterjesztést.
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
vezetői hatáskörbe tartozó 2017. évi illetményeltérítéséhez,
vagy személyi illetmény megállapításához szükséges keretről a
jövő évi garantált illetmény összegének ismeretében, az
önkormányzat költségvetési lehetőségeinek függvényében
dönt.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dr.Varga Tibor jegyző

11./ START mintaprogramokban való részvétel
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya jelezte az önkormányzat felé, hogy a 2017-2018 évi járási
startmunka programok tervezése megkezdhető. A bizottság két alkalommal is tárgyalta a
napirendet. A mai rendkívüli bizottsági ülésen 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra
javasolt határozati javaslat az előterjesztésben megfogalmazott „B” változat. A bizottság
véleménye, hogy a hagyományos közmunkaprogramban sokkal kisebbek a megkötések
(bármilyen munkák elvégezhetőek), ebben a START mintaprogramban viszont nagyon
szorosak a feltételek. Inkább az általános közmunkaprogramra kell odafigyelni, és a
lehetséges maximális létszámot biztosítani. Köszönöm szépen.
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Hegedűs Ferenc polgármester: A keddi bizottsági ülésen a döntés úgy szólt, hogy
belvízelvezetésre 5 főt, közúthálózat karbantartásra 5 főt, és illegális hulladéklerakó helyek
felszámolására 3 főt jelölt meg a bizottság. Azzal legyetek tisztába, hogy 2015-ben beléptünk
ebbe a programba, közel 20 millió forint értékű vagyont vásároltunk az önkormányzatnak.
Nem tudom elképzelni, hogy egy évig nem tudunk munkát adni az embereknek, hogy nincs
annyi munka Rétságon.
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Amikor a keddi ülésen erről tárgyaltunk, és támogattuk, hogy
milyen munkára hány főt javasolnánk, még Te voltál az polgármester úr, aki azt mondtad,
hogy az általános közmunkaprogramot sem sikerül teljesen feltölteni, nincs rá ember, és a
START munkaprogramra sem lesz ember. Az is elhangzott, hogy szigorú feltételek vannak a
programban, és hogy a feladatokat sima közmunkaprogramban is el lehet végeztetni.
Pontosan részedről volt egy olyan felvetés, hogy magyarul ne vegyünk részt a programban.
Jávorka úr nézett körül a környező települések tapasztalatait gyűjtötte be, és ezek mentén
változott meg a bizottság javaslata.
Varga Dávid Géza képviselő: Tereskén a komplett vízelvezető árkokat ezen a programon
belül oldották meg, kisgépeket vásárolva. A START munkaprogramban a támogatási
összegben benne van az esetleg nagyobb értékű gépek beszerzése is, amiket a sima
közmunkaprogramban is lehetne használni. Az általános közmunkaprogram gépek
beszerzését nem támogatja. Megfontolásra javaslom ezt a kérdést, nem utasítanám el ezt a
programot. Az biztos, hogy nyomon kell követni, és kemény vezetőnek kell mellettük lennie,
és sok az adminisztráció, de úgy gondolom, hogy a másik oldalon kap a település annyit
belőle, hogy érdemes legyen vele foglalkozni. Pár száz fős településeken élnek ezzel a
lehetőséggel, nem gondolom, hogy ott sokkal képzettebb emberek lennének. Az, hogy az
elején és a végén le kell fényképezni, közben pedig számadást kell adni, hogyan történik a
dolog, ez szerintem teljesen természetes dolog egy pályázatnál. Amit Jávorka képviselő
társam mondott, hogy nem biztos, hogy 1 évig tudjuk őket foglalkoztatni, én lennék a
legboldogabb, ha ilyen dolgokat már nem kellene egy évig csinálni Rétságon. De sajnos
ezek még egy éven túli dolgok is lesznek. Az illegális hulladéklerakókról annyit, hogy
felszámolunk egyet, és lesz belőle három. Szerintem nem kellene a programot elutasítani.
Köszönöm szépen.
Jávorka János képviselő: Az idén csak általános közmunkaprogrammal dolgozunk. Szinte
minden hónapban felmerül a kérdés, hogy többen kilépnek, vagy elküldik őket (mert sajnos
ilyenre is sor kerülhet), helyükbe új dolgozót kell keresni. Most sem tudjuk a keretünket
feltölteni, 5-6 ember hiányzik. A hivatal az adott rétsági lakosokat kiértesíti, ők pedig vagy
bejönnek, vagy nem, vagy éppen orvoshoz mennek, és kiderül, hogy nem munkaképes. Ez
hónapról hónapra így működik. Ez a START munkaprogramban is előfordulhat, ugyanis a
személyek nem változnak. Én megkímélném magunkat a bírságok fizetésétől. Kisgépeket az
általános közmunkaprogram keretében is lehet vásárolni.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki
azzal egyetért.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 2
nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
272/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Start mintaprogramokban való részvétel lehetőségéről készült
előterjesztést.
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A start mintaprogramokban való részvétel lehetőségét nem
támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
12./ Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottsághoz
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az előterjesztő Mezőfi Zoltán alpolgármester úr jelezte, hogy
meggyőződése szerint az 56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából felavatott MindszentyPallavicini emlékmű olyan érték, amelynek a Nógrád Megyei Értéktárban lenne a helye.
Készült egy előterjesztés, és egy határozati javaslat, amelyet a bizottság 8 egyöntetű igen
szavazattal elfogadásra javasol a testületnek. Köszönöm szépen.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Az indokolás Pfaff Lászlóné tollából származik, a napirend
előterjesztője vagyok én.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki
azt elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

7

273/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából felavatott
Mindszenty-Pallavicini emlékmű Nógrád Megyei Értéktárba
felvételéről szóló javaslatról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért Mezőfi Zoltán alpolgármester
kezdeményezésével és javasolja a Nógrád Megyei Értéktár
Bizottságnak az emlékmű értéktárba történő felvételét.
Határidő: 2016. november 28.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

13./ Döntés munkaügyi perben történő képviseletről
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület október 4-én megtartott zárt ülésén
Hegedűs Ferenc polgármestert megrovás fegyelmi büntetésben részesítette, és kötelezte az
általa elrendelt szabálytalan kifizetés miatt az Önkormányzatnál keletkezett 304.800 Ft-os
kár megtérítésére. A határozat ellen polgármester úr fellebbezést terjesztett elő a Nógrád
Megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. Ezért a Képviselő-testületnek döntést kell
hoznia, hogy a perben ki képviselje az Önkormányzatot. Erről szól a határozati javaslat,
amelyet a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasol a Képviselőtestületnek. Köszönöm szépen.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincsen, ismertetem a
határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki azt elfogadja. Én szeretném bejelenteni a
személyes érintettségemet, nem fogok szavazni
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 2
nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
274/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Hegedűs Ferenc polgármester által kezdeményezett munkaügyi
perben történő képviseletről szóló szóbeli előterjesztést.
A Képviselő-testület Hegedűs Ferenc polgármester – mint
felperes - összeférhetetlensége miatt, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX.törvény 32.§ (2) bekezdés e)
pontja alapján felhatalmazza Jávorka János képviselőt, hogy a
fenti munkaügyi perben az önkormányzatot képviselje.
Felhatalmazza továbbá Jávorka Jánost, hogy a kereset
elutasítása érdekében dr. Gáspár Zoltán ügyvédnek, a perrel
kapcsolatos ügyvédi feladatok ellátására megbízást adjon.
Határidő: 2016. november 28.
Felelős: szöveg szerint

14./ Szerződések jóváhagyása (szociális tűzifa)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A 2016. évi szociális tűzifa pályázaton 75 m3 tűzifa
beszerzésére kapott az önkormányzat állami támogatást. Már született döntés abban, hogy
az Ipoly Erdő Zrt-től kérjünk árajánlatot, ez megérkezett, 15.000 Ft/m3 + Áfa, A szállítási
költség pedig 2.100 Ft/m3 + Áfa. Két szerződés-tervezet van mellékelve, egy adás-vételi, és
egy vállalkozói szerződés-tervezet. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot, illetve a két szerződés-tervezetet. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérek minden rászorulót, minél előbb jelentkezzenek.
Karácsonyig szeretnénk kiszállítani a rászorulóknak a tűzifát. Ismertetem a határozati
javaslatot, kérem szavazzon, aki azzal egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

7

275/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a szociális tűzifa értékesítésre érkezett árajánlatról és szállítási
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az Ipoly Erdő, Nyugat-cserháti Erdészet
(2654 Romhány, Szabadság tér 21.) árajánlatát elfogadja, a
határozat mellékletét képező Adás-vételi és a szállításra szóló
Vállalkozói szerződést jóváhagyja.
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A Képviselő-testület a 75 m3 tűzifa beszerzési árát 15.000
Ft/m3 + áfa az állami támogatás illetve a 2016. évi költségvetési
tartalék terhére biztosítja. A szállítási költség fedezetét 2.100
Ft/m3 + áfa a 2016. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Határidő: szerződések aláírására 2016. december 5.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

15./ TKM döntés
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A ma délutáni PVB ülésen szerepelt a téma. A Városi
Nyugdíjas Klub 96 fő részvételével színházi látogatást tenne, a belépőjegy 2.200 Ft/fő. 70 %os hozzájárulással 147.840 forint vállalható át. A kérelem a szabályzatnak megfelel.
Köszönöm szépen.
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja 7
egyöntetű igen szavazattal.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki
azzal egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

7

276/2016.(XI.25.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport döntéséről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a
Városi Nyugdíjas Klub
színházlátogatás költségeiből (teljes költség 211.200 Ft)
147.840 Ft-ot átvállal.
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak
szerint kell eljárni.
Határidő: kérelmek szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester

16./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Vita az előterjesztéssel kapcsolatban nem alakult ki. Annyi
hangzott el, hogy a régebbi nem teljesült határozatokra ki kell a jövőben térni. Az „A”
határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem szavazzon,
aki a javaslattal egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen
szavazattal elfogadta a Beszámoló a testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről szóló előterjesztést.

17./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Meglehetősen furcsa, 1 mondatos előterjesztést kaptunk. Az
egyik bizottsági tag azzal kezdte hozzászólását, hogy kereste az előterjesztést. Aztán
kiderült, hogy az előterjesztés maga ez az egy mondat. Természetesen az előterjesztést a
bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal nem fogadta el.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ha regényeket írok, akkor sem fogadjátok el, feleslegesen
nem dolgoztatok senkit az előterjesztés megírásával. Végzem a mindennapi kötelező
feladatomat. A nap 24 órájában polgármesterként viselkedek, és azon vagyok, hogy Rétság
település lakosait amiben tudom támogatom, segítem őket, valamint a város gyarapodását
növeljem. Így fogom ezentúl is csinálni. Ezt a napirendet valamikor alpolgármester úrra
rábíztátok, és nekem is megmaradt.
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez nagyon szép, amit elmondtál, de tulajdonképpen
elképesztő volt, amikor kézbe vettem ezt az egy mondatos előterjesztést. Én úgy érzem,
hogy ez az Önkormányzat Képviselő-testületének, és a rétsági lakosoknak is az arcul
csapása. Én úgy gondolom, hogy a polgármesternek vannak kötelezettségei. Az egyik ilyen
kötelezettség a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztató elkészítése. Számoljon be a
munkáltatójának, azaz a Képviselő-testületnek, és nemcsak nekünk, hanem a város
lakosságának is. Az, hogy végeztem a munkámat, ez kevés. Ezt nem lehet attól függővé
tenni, hogy a Képviselő-testület elfogadja, vagy nem fogadja el a beszámolót. Ez egy
kötelezettséged, amit Neked meg kell csinálni. A havi majdnem félmilliós fizetésért azt el
lehet várni, hogy számot adjál, hogy a város érdekében milyen munkákat végeztél el. Hogy
ezt ki írja meg, az egy más kérdés. Az elfogadhatatlan, hogy nem tudjuk meg, hogy két ülés
között mi történik a város érdekében. Én akár abban is benne vagyok, hogy ezentúl ebben a
napirendben nem szavazunk, csak tudomásul vesszük. De a tájékoztatási kötelezettségnek
eleget kell tenni. 1990. óta ilyen nem volt, olyan volt, hogy 1-2 esetben elmaradt a
tájékoztatás. A jövőben ebben legyél következetes, én ezt kérném tőled.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ígérem, ha nem szavazunk róla, akkor le fogom írni a
tájékoztatót. A fizetésre visszatérve, az én fizetésemet az állam szabta meg, a tiéteket meg
magatoknak szabtátok meg. Az pedig nyilvánvaló, hogy a városnak én biztos, hogy be fogok
számolni. A Zöld Híddal kapcsolatban is be fogok számolni.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Ez jó példa, pl. a szemétszállítással kapcsolatban nem
Egyebekben kell beszámolni. Azt a hírt is nagyon várta a lakosság, hogy hány negyedévről
fog kapni egyszerre csekket. Most megtudtuk, hogy csak a II. negyedévet fogják kiszámlázni.
A másik a tolmácsi napirendi pont. Kellett volna kommunikálni, hogy azért ültettek ide ehhez
az asztalhoz, hogy Rétság érdekeit képviseljük, nem azért, hogy azt tartsuk elsősorban
fontosnak, hogy Tolmácsnak és Bánknak mik az érdekeik. Az a két településnek saját
döntése. Engedtessék meg nekünk, hogy mi is képviseljük a saját településünk érdekeit.
Egyébként nem rám szabták ezt a beszámolót, ezt már az elődeim is megkapták.
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Jávorka János képviselő: Többen megkérdezték tőlem, hogy ezt az előterjesztést Feri
komolyan gondolta? Én is azt írtam ide, hogy ez vicc. Ez egy kötelezettséged. Több
beszámolót is elfogadott a testület. Ez nem lehet kifogás. Én is azt mondom, hogy a rétsági
lakosokra tekintettel is írjad le a két ülés közötti eseményeket.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki nem fogadja el a tájékoztatót.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem, 1
tartózkodás szavazattal nem fogadta el a Tájékoztató a két testületi ülés
közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri
munkáról szóló előterjesztést.

18./ Egyebek
Hegedűs Ferenc polgármester: A Zöld Hídnak tegnap volt társulási tanácsülése. A Zöld Híd
mint fő vállalkozó meg fog szűnni, marad alvállalkozónak. Történt most egy fordulat, ami
szerintem pozitív dolog a Zöld Híd életében, beszállt az állam és kiváltotta 30 millióért a 35
%-át. Fejlesztések fognak történni, 46 településről fogják a szemetet elhordani. A csekkeket
a lakosság meg fogja a jövő héten kapni, a II. negyedéves számlák fognak megérkezni.
Februárban megint egy negyedéves számla fog érkezni a lakossághoz. Az önkormányzati
támogatás kérdésében meg kell keresnem egy címet, egyeztetnem kell, lehet úgy folytatni,
ahogy eddig volt. A Kossuth utca megnyílik, és 25 településről a megjelölt hulladékot
odavihetik.
Több tárgy nincsen, a nyílt ülést 18 óra 40 perckor bezárom. Köszönöm a munkát.
kmft.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

dr. Katona Ernő
jkv. hit.

Varga Dávid Géza
jkv.hit.
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Tárgya: Tájékoztatás megüresedett álláshely betöltéséig terjedő időszakban
végzett munkák díjazásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és
Szolgáltatási Csoport üres álláshelye miatti belső helyettesítés fedezetének biztosítására
vonatkozó jegyzői előterjesztést.
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport feladatainak ellátása érdekében
2016. október 6.-tól – november 13-ig terjedő időszakban szükségessé vált belső
helyettesítés fedezetére - az átmenetileg üres álláshely alapbérével egyező - 250.000 Ft
bért és 67.500 Ft járulékot biztosít.
Felhatalmazza a jegyzőt a belső helyettesítési díj kifizetésével kapcsolatos intézkedés
megtételére.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző
Határidő: 2016. november 30.

Hegedűs Ferenc sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Lichtenberger Edit
jkv.vez.

Dr. Varga Tibor sk.
jegyző
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Tárgya: Fedezet kérése személyi bérek kialakítására

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselői bérek
eltérítéséhez szükséges fedezet biztosítására vonatkozó jegyzői előterjesztést.
A Képviselő-testület - a valamennyi önkormányzati dolgozó részére ez évben biztosított 4
havi jutalom kereten felül - a Polgármesteri Hivatal részére, az ügykezelői és
köztisztviselői bér eltérítésére 2016. évben fedezetet nem biztosít.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző
Határidő: 2016. november 30.

Hegedűs Ferenc sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Lichtenberger Edit
jkv.vez.

Dr. Varga Tibor sk.
jegyző

