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12. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: 2017. július 12. napján 17.30 órai kezdettel Rétság Város Önkormányzat hivatalos 
helyiségében megtartott Képviselő-testületi ülésen. 
 
 
 
Jelen vannak:                          Hegedűs Ferenc polgármester 
                                                  Jávorka János képviselő 
                                                  Dr. Katona Ernő képviselő 
                                                  Kotroczó Balázs képviselő 
                                                  Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                                                  Fodor Rita Mária jegyző ált. helyettese 
                                                  Busainé T. Viktória jegyzőkönyvvezető 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 
5 megjelent fővel határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Kotroczó 
Balázs és dr. Katona Ernő képviselőket. Aki ezt elfogadja, kérem szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket. 
Kérem, jelezzen, akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban van módosító javaslata! 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Testület 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat, 
és a következők szerint tárgyalja: 
 

1.) TOP-3.1.1-16 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
pályázat jóváhagyása  

      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
       

 
2.) Döntés ismételt befektetésről 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
       

 
3.) Gresina István önkormányzat saját halottjának nyilvánítása 

          Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
 

4.) Egyebek 
 
 
 

1.) TOP-3.1.1-16 kódszámú, „Fenntartható települési  
     közlekedésfejlesztés” című pályázat jóváhagyása  

                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A TOP 3.11-16 kódszámú pályázattal kapcsolatosan kaptunk 
egy adatlapot. Ezt a PVB megtárgyalta, és 6 fővel végig határozatképes volt a bizottság. A 
határozati javaslatba bekerült néhány módosítási javaslat, és az így módosított határozati 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                       12/2017(VII.12) számú jegyzőkönyve 

2 
 

javaslatot javasolta a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- 
                       testülete 5 igen szavazattal az alábbi  
                       határozatot  hozta: 

 
          RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                                         173/2017.(VII.12.) KT. HATÁROZATA 

 
 

 
  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a TOP-3.1.1-16 kódszámú, 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 
című pályázat benyújtásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az előkészített adatlapon az 
alábbi javításokat kéri elvégezni: 

- az autóbusz leszálló helye nem a 22-es 
út, hanem a 2-es út mellett lesz, illetve ez 
a rész nem minősül városközpontnak. 

- a Parkoló helye nem a 22-es út, hanem 2-
út mellett lesz, 

- bankszámlaszám egyeztetése, 
 -  a kommunikáció és a szemléletformálás 
feladatainak elvégzésére a Képviselő-testület 
a        Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő 
Nonprofit Kft-t bízza meg.  

 
A módosítások átvezetését követően a 
Képviselő-testület a pályázat benyújtásával 
egyetért. 
 
Határidő: 2017. július 13. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
2.)  Döntés ismételt befektetésről 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

       
  
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is az OTP-vel sikerült egy 
olyan egyezséget kötni, hogy amennyiben a 250 millió forint lekötésre kerül, akkor hasonló 
feltételekkel, mint az elmúlt évben volt, kincstárjegyeket lehet vásárolni kedvező kamat, 
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illetve visszafizetési feltételekkel. A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki egyetért a benyújtott határozati javaslattal, kérem 
szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- 
                       testülete 5 igen szavazattal az alábbi  
                       határozatot  hozta: 

 
          RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                                         174/2017.(VII.12.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a befektetési lehetőségről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület – az önkormányzat számláit 
vezető -  az OTP Bank Nyrt. ajánlatát elfogadja 
és 250.000.000 Ft értékben kíván Kamatozó 
kincstárjegyet vásárolni egyéves futamidőre. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs 
Ferenc polgármestert és Fodor Rita Mária 
pénzügyi vezetőt az értékpapír megvásárlására 
 
 
Határidő: 2016. július 15. 
Felelős: szöveg szerint 

 
3.) Gresina István önkormányzat saját halottjának 
     nyilvánítása 

                                              Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Gresina István a mai nap folyamán hunyt el. Mivel ő sokáig 
volt Rétság város tanácselnöke, majd polgármestere, illetve a város díszpolgára volt, ezért a 
bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tekintsük saját halottunknak, és ennek 
megfelelően történjen az intézkedés a 6 igennel elfogadott határozati javaslat szerint. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- 
                       testülete 5 igen szavazattal az alábbi  
                       határozatot  hozta: 

 
          RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                                         175/2017.(VII.12.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Gresina Istvánt a város díszpolgárát, volt rétsági 
polgármestert saját halottjának tekinti. Vállalja a 
temetés költségeit, melyre költségvetési tartaléka 
terhére fedezetet biztosít. A többletelőirányzat 
átvezetésére a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán alpolgármestert a 
temetéssel kapcsolatos feladtok elvégzésre, a 
családdal való kapcsolattartásra. 
 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
Határidő: temetésig folyamatos 

   
   

 
                                        4.) Egyebek 

 
Hegedűs Ferenc polgármester. Egyebekben van-e valakinek valami észrevétele, javaslata? 
 
Kotroczó Balázs testületi tag: Az evangélikus imaháznak elkészült a számlatervezete, és 
azt kérik, hogy minél előbb tűzzük ezt napirendre. 
 
Fodor Rita Mária jegyző ált. h.: Nálam vannak az eddig beérkezett anyagok. Rendkívüli 
üléseket eddig csak megadott témákban hívtunk össze. Tervezünk egy olyat, ahol több 
napirend is fog szerepelni. 
Hegedűs Ferenc polgármester: A testületi ülést 17 óra 45 perckor bezárom. Köszönöm 
szépen a munkát mindenkinek. 
 
 
            
 

kmf 
 
 
 

                  Hegedűs Ferenc                                                   Dr. Varga Tibor 
                     polgármester                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Kotroczó Balázs                                                      Dr. Katona Ernő 
                      jkv. hit.                                                                       jkv. hit.  


