Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2017 (IX.29.) sz. jegyzőkönyve

18. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. szeptember 29. napján 16 órai kezdettel a Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak:
Hegedűs Ferenc
Mezőfi Zoltán
Jávorka János
Dr. Katona Ernő
Kotroczó Balázs
Dr. Szájbely Ernő
Varga Dávid Géza
Dr. Varga Tibor
Fodor Rita Mária
Horváth Csaba
Majnik Tamás
Erdélyi Mária

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
a jegyző általános helyettese
DMRV Zrt. igazgató
RTV munkatárs
jkv.vezető

Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselőtársaimat és
a tv-nézőket. Külön köszöntöm Horváth Csaba urat, a DMRV Zrt. igazgatóját. Megállapítom,
hogy 5 fő képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem
Dr. Szájbely Ernő és Jávorka János képviselőket.
Napirend előtt: Tudjuk, hogy milyen áldatlan állapotok vannak a városban nyár óta, ezért
meghívtam Horváth Csaba igazgató urat, hogy tájékoztasson bennünket.
Jkv. vez.: A testületi ülés előtt közvetlenül kiosztott anyagokat tanulmányozzák a képviselők.
Dr. Katona Ernő és Varga Dávid Géza képviselők is megérkeznek, ezzel a testület létszáma
7 főre emelkedett.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a napirendi pontokat.
1.

2017. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2.

A helyi adóról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

3.

2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

4.

Helyi vízkár-elhárítási terv elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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5.

Mindszenty emlékpark parkosítási tervének véleményezése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

6.

Szennyvíz-elvezetési agglomerációt lehatárolási tanulmány jóváhagyása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

7.

Rétság város közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

8.

Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás követelményeinek meghatározása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

9.

SNI gyermek ellátása
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető

10.

Könyvtári bútorzat pótrendelése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

11.

Nótaest szerződéskötés
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes

12.

Szerződés jóváhagyása: Zeneszolgáltatás szüreti bálon
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes

13.

Szerződés jóváhagyása: Fogi Színház- Az ördög nem alszik
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes

14.

Szerződés jóváhagyása: Dr. Katona Csaba előadása
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes

15.

Szerződés jóváhagyása: Lindström Kft.
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes

16.

Szerződés jóváhagyása: Helyiségbérleti szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes

17.

Szerződés jóváhagyása: Körúti Színház
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes

18.

Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

19.

Nyárfa u. 5-8. szám alatti társasház kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

20.

Nógrád Megyei Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület
kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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21.

Simon Katalin kérelme II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

22.

Tájékoztatás az önkormányzat kontra Uránusz ÖKO Kft. perről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

23.

TKM döntések
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester

24.

Választási együttműködési megállapodás jóváhagyása II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

25.

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

26.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

27.

Egyebek

Amennyiben nincs más indítvány, úgy kérem szavazzon, aki az ismertetett napirendi pontok
tárgyalásával egyetért. Megállapítom, hogy mai ülésünk napirendi pontjait a testület 7
egyöntetű igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja.
Hegedűs Ferenc polgármester: A napirendeket a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
tárgyalta, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.
1. 2017. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság szeptember 26-án tartotta meg az ülését. A
bizottság kezdetben 6, majd később 7 taggal végig határozatképes volt. A 2017. évi
költségvetés módosítását az indokolja, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár
költségvetését szükséges módosítani a könyvtári polcok beszerzésének előirányzatát és az
augusztus 20-i ünnep kulturális rendezvényeinek előirányzatát kell rendezni. A város
költségvetésében az intézmény finanszírozása 2.663.000 Ft-tal növekszik, és ezzel az
összeggel csökken a tartalék. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a
költségvetés módosítását.
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki egyetért a 2017.
évi költségvetés módosításával, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2
nem szavazattal megalkotta a
/2017.(...) A 2017. évi
költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendeletét
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (……) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló, 2/2017. (II.27.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi
költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)
módosításáról - testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi
rendeletet alkotja.
1 .§
A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.
A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.110.093 eFt-ban állapítja meg.
2. §
A R. 4. § (1) -(2) bekezdése és (4.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép,
(1) A Képviselő-testület az 1.110.093 ezer Ft bevételi főösszegből
a)
b)
C)
d)

felhalmozás célú bevételt
működési célú bevételt
2016. évi pénzmaradványt
Befektetés visszatérülés

6 200 ezer Ft-ban
726 227 ezer Ft-ban
126 966 ezer Ft-ban
250 700 ezer Ft-ban

állapítja meg.
(2) Az 1.110.093 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak
szerint állapítja meg:
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összese

Önkormányzat összesen:
Beruházás
Felújítás
Feljesztésre átadott pénzeszköz
Fejlesztési célú kiadás összesen
Személyi jellegű juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Támogatásértékű kiadás
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
Költségvetési szervek támogatása
Szociális ellátás
Működési kiadás
Tartalék
befektetés
Költségvetési kiadások összesen

19 304 ezer Ft-ban
70 185 ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
89 489 ezer Ft-ban
214 156 ezer Ft-ban
43 743 ezer Ft-ban
173 259 ezer Ft-ban
2 097 ezer Ft-ban
12 928 ezer Ft-ban
215 252 ezer Ft-ban
38 665 ezer Ft-ban
700 100 ezer Ft-ban
70 504 ezer Ft-ban
250 000 ezer Ft-ban
1 110 093 ezer Ft-ban

(4) Az önkormányzat
a) működési egyenlegét + 26.127 eFt-ban,
b) fejlesztési hiányát 83.289 eFt-ban,
c) tartalék és befektetés egyenlegét 320.504 eFt-ban állapítja meg.
3.§
A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
(1.000 Ft-ban)
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k
Helyi adó
Átengedett adó
Központi támogatás
Működési bevétel össz.
Fejlesztési célú bevétel
Pénzmaradvány
Visszatérülés

873 957
36 088
56 489
0
306 750
8 100
96 946
504 373
200
118 684
250 700

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Pénzbeni ellátás
Támogatásértékű kiadás
ÁHT-n k. pe. Átadás
Intézményfinanszírozás
Fejlesztési kiadás
Tartalék
Befektetés

873 957
82 080
14 322
113 377
38 665
2 097
12 928
215 252
74 732
70 504
250 000

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/513. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

4.§
A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény
költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
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(1000 Ft-ban)
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k
Önkormányzati támogatás
Működési bevétel össz.
Pénzmaradvány

69 844
0
2 591
0
61 296
63 887
5 957

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

69 844
27 496
6 008
27 583
8 757
0

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a
IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

5.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép
A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

6.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép.
A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.

7.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép.
A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.
A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.
A R IV/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.
A R IV/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép.

8. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Hegedűs Ferenc

dr. Varga Tibor
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polgármester

jegyző

2. A helyi adóról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A helyi adóról szóló rendeletünk jogszabály változás miatt
szorul változtatásra, apró módosításokat kell végrehajtani. A lakosságra nézve ezek nem
jelentenek terheket vagy kedvezményeket, a módosításnak törvényi akadálya nincsen. A
bizottsági ülésen egy pontban vita zajlott. A 9. §-ba bekerül még egy „és”. A rendeletet 6
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Hegedűs Ferenc polgármester: hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki egyetért a
rendelettel, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 2
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta a 17/2017
.(...) helyi adóról szóló önkormányzati rendeletét
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (…../…) önkormányzati rendelete
A HELYI ADÓKRÓL
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és h) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a
helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1.§ Rétság Város Önkormányzata Rétság illetékességi területén magánszemélyek kommunális
adóját, építményadót és helyi iparűzési adót vezeti be.
Magánszemélyek kommunális adója
Adókötelezettség
2.§ Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv)
24. §-ában meghatározott magánszemélyt.
Mentességek, kedvezmények
3.§ Mentes az adókötelezettség alól:
(1) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa,
(2) az építménnyel beépített telek tulajdonosa,
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(3) Egy lakás, vagy beépítetlen telek után, az önkéntes tűzoltó-egyesület elnökének
kezdeményezésére mentesül a magánszemélyek kommunális adója alól a készenlét
időtartamára a készenlétet ellátó önkéntes tűzoltó.
4.§ (1) Az adóalanyt megillető adókedvezmények:
a) 50 %-os kedvezményre jogosult az az adóalany, aki egyedül él, és havi igazolt jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) 40 %-os kedvezményre jogosult az az adóalany, aki egyedül él és havi igazolt jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét,
c) 20 %-os kedvezményre jogosult az az adóalany
a) aki egyedül él és az igazolt havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
b) aki családban él és a családban az egy főre jutó havi igazolt jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-át.
(2) Üresen álló lakás, illetőleg beépítetlen telek adójára az a)-c) pontok szerinti kedvezmény
nem állapítható meg.
(3) Az (1) bekezdés a)-c) pontok szerinti kedvezmény az adózó tárgyévre benyújtott ismételt
bevallása alapján állapítható meg évente. A bevallást a szükséges igazolásokkal együtt
minden év január 31-ig lehet a Polgármesteri Hivatalba benyújtani. A havi jövedelem
számításánál a szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásait kell
alkalmazni.
Az adó mértéke
5.§ Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 8.500-Ft/év.
Építményadó
Adókötelezettség
6.§ Adóköteles a Htv. 11.§-ában meghatározott építmény.
Az adó alapja
7.§ Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
Az adó mértéke
8.§ Az építményadó évi mértéke a 7.§ szerinti adóalap után:
a) Helyi Építési Szabályzat szabályozási terv mellékletében Gip-ként megjelölt gazdasági
(pusztaszántói) övezetben 400 Ft/m2/év
b) egyéb helyen lévő építmény esetén 300 Ft/m2/év.
Mentesség
9.§ Az építményadó alól mentes:
a) a garázs és
b.) a lakás,
kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületét, épületrészét.
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Helyi iparűzési adó
Az adó mértéke
10.§ Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
2%-a.
11.§ Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 5.000 Ft
12.§ Mentes az iparűzési adó alól valamennyi, Rétság Város Önkormányzatával a 2000. évi
II. törvény szerint feladat-ellátási szerződést kötött, az önkormányzatok számára kötelező
egészségügyi alapellátást végző vállalkozó háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és
védőnő, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben 20 millió forintot nem
haladja meg, továbbá nettó árbevételének legalább 80 %-a az e tevékenység végzésére
vonatkozó, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés
alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik
Záró rendelkezések
13.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2014. (VIII.22.)
önkormányzati rendelet.
Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző
Indokolás
Általános indokolás

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. évben fogadta el az építményadóról, a
helyi iparűzési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletit
(továbbiakban Rendelet). A jogalkotás szabályainak változása miatt, a helyi rendeletek
magasabb rendű jogszabályt nem ismételhetnek, csak a helyi sajátosságok szabályozását
tartalmazhatják. A korábbi, adónemenkénti rendeleteket hatályon kívül kell helyezni. A szűk
körű helyi szabályozás miatt a helyi adókról egy rendelet megalkotása indokolt.
Részletes indokolás
1.§
A település önkormányzata dönt a helyi adók, azon belül az adónemek bevezetéséről. Az 1.§ban kerülnek felsorolásra Rétság városban bevezetett adónemek.
2. §
A rendelet hatályát tartalmazza.

9

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2017 (IX.29.) sz. jegyzőkönyve

3.§
Az adókötelezettség szabályai a helyi adókról szóló törvény által kínált alternatívák közül a
helyi szabályozás alapján magánszemélyek kommunális adója kiterjed a beépítetlen telkekre
is, mivel telekadó Rétságon bevezetésére ez idáig nem került sor.
4.§
A helyi döntés szerint biztosított mentességek és kedvezmények kerülnek felsorolásra.
5.-12.§
Az adó alapját és mértékét tartalmazza adónemenként.
13.§
A hatályba lépésről és a korábbi rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény szabályozásai indokolják a jogszabály
megalkotását.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Ellentmondás a helyi jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénnyel való ütközés.
3. 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A DMRV Zrt. mint szolgáltató elkészítette 2018-2032 évi
fejlesztési, pótlási tervet, amely Rétság város szennyvízelvezetésére vonatkozik. A terv jól
kidolgozott, vita nem hangzott el, a bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület számára.
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Hegedüs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Ismertetem. aki egyetért,
kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
215/2017. (IX.29.) KT határozat

-

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
2018-2032. évre vonatkozó szennyvíz-víziközmű gördülő
fejlesztési tervről szóló előterjesztést és elfogadja az alábbiak
szerint:
a DMRV által elkészített 2018-2032 közötti szennyvízrendszer
fejlesztési és pótlási tervet jóváhagyja,
az önkormányzat 2018-2032 között szennyvíz beruházást nem
tervez, de fenntartja a jogát a terv megváltoztatására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester,

4. Helyi vízkár-elhárítási terv elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Képviselő-testület a 2017. szeptember 12-én megtartott
ülésén a Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft. által elkészített helyi vízkár-elhárítási terv
módosításairól döntött. A szakember a kért módosításokat részben elvégezte. A bizottsági
ülésen felsorolásra kerültek azok a pontok, amelyek még nem lettek javítva. Ezeket kértük
javítani, pontosítani. Elhangzott, hogy elvárható, hogy pontos terv készüljön. A bizottság
elfogadásra javasolja a tervet az ülésen elhangzott módosításokkal.
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a
határozati javaslatot, kérem, hogy aki azzal egyetért, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
216/2017.(IX. 29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„helyi vízkár-elhárítási terv elfogadása" című napirendet.
Rétság Város Önkormányzata a Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft
által elkészített, javított helyi vízkár-elhárítási tervet elfogadja.
Felkéri a polgármestert a szerződés szerinti példányok
átvételére.
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Határidő: 2017. október 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
5. Mindszenty emlékpark parkosítási tervének véleményezése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Kovaterv Kft., Kovács Miklós kapott egy felkérést a
szobor körüli park megtervezésére. A múltkor a Képviselő-testület nem fogadta el a
tervet. Az átdolgozott javaslatot megkaptuk. Két javaslat hangzott el a bizottsági ülésen,
ezek a következők: a kis térkövek feleslegesek, de a kiemelt szegély és a füvesítés,
valamint 2 db pad és padok alatt a térkő burkolat feltétlenül kell. Ez találkozik a szobor
felállítását kezdeményezők elképzelésével is. A fenti változtatásokkal a bizottság 6 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a tervet.
Hegedűs Ferenc polgármester: A művész úr és Kovács Miklós kedden fognak találkozni
és megbeszélni a továbbiakat, arra kérnek bennünket, hogy addig ne döntsünk.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Nincs akadálya. A művész úr kérte, hogy ő is láthassa a
terveket.
Hegedűs Ferenc polgármester: aki egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
217/2017.(IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Mindszenty
emlékpark
növényültetési
terveinek
véleményezéséről készített előterjesztést.

-

A képviselő-testület a tervet a következő módosításokkal
elfogadja:
tervezett kiemelt terméskőszegély helyett normál kiemelt beton
szegély,
a teljes kiskocka kőburkolat készítésének elhagyása,
a padoknál térkő burkolat kialakítása.
A terveket el kell küldeni a szoborcsoportot készítő szobrásznak.
Határidő: 2017. október 10.
Felelős: polgármester

6. Szennyvíz-elvezetési agglomerációt lehatárolási tanulmány jóváhagyása
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Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A tanulmány elkészült. Annyit kell tudni a tanulmányról
és a pályázatról, hogy a projekt becsült nettó költsége 1,6 milliárd Ft. A B változatban,
amely Rétságot érinti, elsősorban a felújítási és rekonstrukciós munkák szerepelnek a
csatornázás tárgyában. A szennyvíztisztító telep megszűnne. Helyén települési végátemelő
épül majd, amely Tolmács szennyvízével együtt nyomóvezetéken éri majd el az új bánki
szennyvíztisztító telepet. A jelenlegi szennyvízátemelő teljes felújítása és az
amortizálódott szakaszok felújítása megtörténik. A bizottsági ülésen vita nem alakult ki,
elhangzott, hogy jó konstrukciónak tűnik, a bizottság a tanulmányt 7 egyöntetű igen
szavazattal elfogadásra javasolja
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Mielőtt szavaztatnék,
megköszönöm a bizottságnak a pozitív hozzáállást. Ismertetem a határozat-javaslatot, aki
azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.

7 igen

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
218/2017.(IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató
Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk
lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII.8.) Korm.rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti, Bózvári József mérnök
által elkészített Tolmács-Rétság-Bánk szennyvíz-elvezetési
agglomeráció lehatárolási tanulmányt (munkaszám: 200/2017.)
(továbbiakban: Tanulmány) elfogadja és jóváhagyja.
A képviselő-testület a Tanulmányban foglaltak szerint a
Tolmács-Rétság-Bánk településcsoport egy szennyvíz-elvezetési
agglomerációba történő tartozását, valamint Bánk és térsége
szennyvíz agglomeráció új építésű szennyvíz tisztító teleppel
megnevezésű agglomeráció létrehozását támogatja, és
hozzájárul, hogy a szennyvíz-elvezetési agglomerációs
lehatárolás módosítására irányuló Korm. rendelet szerinti
felülvizsgálati eljárás Rétság Város Önkormányzata részéről e
Tanulmány alapján, a tanulmányban foglaltak szerint
kérelmezésre kerüljön.
A képviselő-testület Tolmács, Rétság és Bánk település egy
szennyvíz-elvezetési agglomerációba történő sorolása, illetve a
szennyvíz-elvezetési agglomerációk jegyzékét tartalmazó
Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet
Tanulmánynak megfelelő módosítása érdekében felhatalmazza
és megbízza Hegedűs Ferenc polgármester, hogy a Tolmács13
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Rétság-Bánk szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolási
Tanulmány alapján a Korm.rendelet szerinti felülvizsgálati
eljárást – együttműködve Tolmács és Bánk Község
Önkormányzatával, valamint a DMRV Zrt-vel – az illetékes
hatóságnál kérelmezze, az eljárásához szükséges intézkedéseket
Rétság Város Önkormányzata nevében megtegye, és a
szükséges jognyilatkozatokat aláírja.
Határidő: 2017. október 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Hegedűs Ferenc polgármester: felkérem Horváth Csaba urat, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet és a lakosságot a kialakult állapotokról és a lehetséges megoldásokról.
Horváth Csaba: Komoly problémák jelentkeztek az elmúlt időben. Június-júliusban a
kollégáink észlelték, hogy a szennyvíztisztítás nem az elvártnak megfelelő hatásfokú. Július
végére sikerült beazonosítanunk, hogy honnan jöhet a bűz és mi a probléma oka. Az
iparterületet be tudtuk mérni. Felgyorsítottuk az eljárást és 27-én mintát is tudtunk venni. A
mérések alátámasztották, hogy olyan – nem polgári - szennyvíz került a csatornába – ami nem
oda való.
Ez adott magyarázatot a problémára. Felvettük a területileg illetékes
katasztrófavédelmi hatósággal a kapcsolatot. Jeleztük az érintett cégnek is a problémát.
Augusztus. 23-án volt egy közös helyszíni bejárás. A fő probléma, hogy ennek az üzemnek
nincs megfelelő előkezelője, pedig jogszabály alapján kellene lennie.
A mérések eredményeként bebizonyosult, hogy milyen minőségű szennyvíz került a
rendszerbe. Mindent megtesznek ennek a problémának a megszüntetésére. Felvették egy
szakcéggel a kapcsolatot, akik bemérték, és még rosszabb eredményeket hoztak, mint a mi
méréseink. A nagy melegben a biológiai folyamatok felgyorsulnak, ez fokozta a problémát.
Augusztus 27-én elektronikai meghibásodás fordult elő. Leégett a vezérlésünk. Mi jeleztük a
hatóságnak, hogy baj van a tisztító telepen, de 24 órán belül sikerült megoldani. Kijött a
katasztrófavédelem és ellenőrzést végzett. Ők felszólították és nyilatkozattételre szólították fel
az érintett Kft-t. Valószínű, hogy egy előkezelőt fognak létesíteni. A cég együttműködő. A
lakosságtól megértést és türelmet kérünk, bízunk benne, hogy megoldódik a probléma. Ma is
ott voltam, azt érzékeltem, hogy most nem olyan rossz a helyzet, mint a nyáron volt.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés van-e?
Varga Dávid bizottsági tag: A lakosságot leginkább az a kérdés izgatja, hogy mikor oldódik
meg a probléma.
Horváth Csaba: Az időjárás nekünk dolgozik. azt kértük a cégtől, hogy ők a saját
technológiájukon változtassanak. Szerintem fél éven belül megoldódik a probléma. a
lakosságot a szag nem fogja annyira zavarni, mint nyáron, nekünk jelent igazából komoly
problémát a szennyvíz minősége. A jogszabály alapján napi 100 ezer Ft bírsággal lehet sújtani
a céget, azt gondolom, van elegendő ösztönző erő, hogy mielőbb megoldják a problémát.
Jávorka János képviselő: Tisztelettel köszöntöm Horváth urat és köszönöm a tájékoztatást is.
A nyári időszakban naponta jelezték a problémájukat a városban terjengő szag miatt. Azt
kérem és javasolom, hogy tájékoztassák a hivatalt, ezen keresztül a lakosságot a helyzet
alakulásáról.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel megköszönöm Horváth úrnak, hogy eljött és
tájékoztatott bennünket.
Jkv. vez.: Horváth Csaba elhagyja az üléstermet.
Hegedűs Ferenc polgármester: Reméljük, hogy a műszaki probléma hamarosan megoldásra
kerül.
7. Rétság város közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: az ÁSZ ellenőrzése kapcsán intézkedési tervet fogadott el a
Képviselő-testület. A terv elkészült, a bizottsági ülésen vita nem alakult ki, jól összeállított
anyagot kaptunk. a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Ha nincs, ismertetem a
határozati javaslatot. Aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
219/2017.(IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Rétság város közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervéről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a
dokumentációt jóváhagyja.

határozat

mellékletét

képező

Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

8. Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás követelményeinek meghatározása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Szintén az ÁSz ellenőrzés után elfogadott intézkedési terv
végrehajtása érdekében az anyag elkészült. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy jól
összeállított, anyagról van szó, amely mindent tartalmaz, aminek benne kell lennie. A
bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nekem van: Köszönöm a munkát.
Ismertetem a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
220/2017.(IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás követelményeinek
meghatározásáról készített napirendet.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
követelményekkel egyetért, a dokumentációt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
9. SNI gyermek ellátása
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A rétsági óvodában ebben a nevelési évben a szakvélemény
alapján két SNI gyermek ellátását kell biztosítanunk. A szakértői javaslatok három óra
mozgást, három óra logopédiai terápiát és három gyógypedagógiai foglalkozást írtak elő
2017.október 01-től 2018.május 31-ig terjedő időszakra. Az óvoda vezetése pótköltségvetés
terhére szeretne erre a munkára fedezetet biztosítani. A szakemberek rendelkezésre állnak. Az
idei költségvetést érintő összege: 378.000 Ft + járulékok. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy
ez kötelező feladat, biztosítani kell, ezért 7 egyöntetű igennel a bizottság elfogadásra javasolja
a határozat-tervezetet.
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Ismertetem a határozati
javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
221/2017.(IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az SNI-s gyermekek logopédiai, mozgás és gyógypedagógiai
értelmi fejlesztésének pótköltségvetés terhére, megbízási
szerződéssel történő ellátásra vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a szakértői bizottság
véleménye alapján szükséges, heti három óra mozgásfejlesztési
ellátás, heti három óra gyógypedagógiai értelmi fejlesztési
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ellátás és heti három óra logopédiai fejlesztés pótelőirányzat
terhére, megbízási szerződések keretében kerüljön biztosításra.
Felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy az
előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződéseket
Szabóné Antalics Nóra gyógypedagógussal, Untschné Dulai
Viktória konduktorral és Csemánné Déska Szilvia logopédussal
2017.október 01-től 2018.május 31-ig terjedő időre, heti
háromszor három órára, bruttó 3.500 Ft óradíjjal megkösse.
A kötelező feladat ellátására a Képviselő-testület a költségvetés
2017. évi tartaléka terhére (Összesen: 378.000 Ft + járulékok)
pótelőirányzatot biztosít. A pótelőirányzat átvezetésére a
költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell
tenni.
Határidő: szerződés kötésére 2017. október 02.
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
10. Könyvtári bútorzat pótrendelése
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Képviselő-testület jóváhagyta a könyvtár bútorzatának
cseréjét. A Vis major Munkacsoport megvizsgálta és indokoltnak tartja a pótrendelést. A
könyvtár jelenlegi állományának elhelyezéséhez pótlólagos beszerzésre van szükség. A
többletköltség biztosítása szükséges a 2017. évi költségvetési tartalék terhére. A bizottság 7
egyöntetű igennel elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Ismertetem a határozati
javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.

igen

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
222/2017. (IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a
Könyvtári bútorzat pótrendelésével kapcsolatban.
A Képviselő-testület a Vis major Munkacsoport döntésével
egyetért és a határozat mellékletét képező Vállalkozási
szerződést jóváhagyja.
Az összesen 1.544.955 Ft pénzügyi fedezetet az önkormányzat
2017. évi tartaléka terhére biztosítani kell.
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Határidő:
Felelős: Varga Nándorné igazgató-helyettes
11. Nótaest szerződéskötés
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár a 2017. évi
programjában tervezte a rendezvényt, az intézmény költségvetése a szükséges összeget
tartalmazza. A szerződést a Vis major Munkacsoport tagjai áttekintették és jóváhagyták. A
bizottság 7 egyöntetű igennel jóváhagyásra javasolja.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem, hogy aki azzal
egyetért, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
223/2017. (IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2017.
szeptember 23-i Nyárbúcsúztató nótaest elnevezésű programmal
kapcsolatban.
A Képviselő-testület a Vis major Munkacsoport döntésével
egyetért és a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést
jóváhagyja.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Varga Nándorné ig.h.

12.Szerződés jóváhagyása: Zeneszolgáltatás szüreti bálon
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár több civil
szervezet közreműködésével október 7-én szervezi meg a szüreti mulatságot. Az intézmény
költségvetése a program megvalósulásához szükséges összeget tartalmazza. A bizottsági
ülésen jelen volt az intézmény képviselője is, aki elmondta, hogy régebben szokás volt a
szereplőket egy-egy tál étellel megvendégelni. 100 ezer Ft-ot kért megszavazni. Kb. 200 főre
terveznének. Elmondta azt is, hogy kb. 50 ezer Ft bevételre is számítanak. A határozati
javaslat a kiadotthoz képest kiegészítésre került. A bizottság javaslata, hogy a Művelődési
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Központ költségvetésében szerepeljen az összeg, A bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a
határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
224/2017. (IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2017.
október 7-i Szüreti bál zeneszolgáltatási szerződésével
kapcsolatban.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
Szolgáltatási szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés
aláírására.
-

A Szüreti bál rendezvényre
a néptáncfellépők 30.000 Ft-os,
a zeneszolgáltatás 90.000 Ft-os költsége a 2017. évi
költségvetésben biztosított.
A fellépők étkezésére a Képviselő testület bruttó 100.000 Ft
pótelőirányzatot biztosít az intézmény részére.
A pótelőirányzat átvezetésére a 2017. évi költségvetés soron
következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2017. október 2., majd szöveg szerint
Felelős: Varga Nándorné ig.h.

13. Szerződés jóváhagyása: Fogi Színház- Az ördög nem alszik
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár a 2017. évi
programjai között tervezte az előadást. 2017. október 16-ára. Az intézmény ez évi
költségvetése a fedezetet tartalmazza. a bizottság 7 egyöntetű igennel javasolja a szerződés
elfogadását.
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a határozati
javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
225/2017. (IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2017.
október 16-i, a FOGI Színház által bemutatásra kerülő Az ördög
nem alszik című színházi előadással kapcsolatban.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási
szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés
aláírására.
Határidő: 2017. október 10.
Felelős: Varga Nándorné ig.h.
14. Szerződés jóváhagyása: Dr. Katona Csaba előadása
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Szintén a Városi Művelődési Központ és Könyvtár tervezte a
programjai között az ún. pódium jellegű előadás megszervezését. A rétsági vonatkozású
előadáshoz a szükséges keret rendelkezésre áll. A bizottság 7 egyöntetű igennel javasolja a
határozat elfogadását.
Hegedűs Ferenc polgármester Kérdés, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a határozati
javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
226/2017. (IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2017.
október 11-i, Sörök és mozdonyok című előadás szerződésével
kapcsolatban.
A Képviselő-testület a határozat
Szolgáltatási szerződést jóváhagyja.

mellékletét

képező

Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés
aláírására.
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A rendezvény fedezete az intézmény 2017. évi költségvetésében
biztosított.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Varga Nándorné ig.h.
15. Szerződés jóváhagyása: Lindström Kft.
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztése,
Költségvetésükben tervezték. November 1-től március közepéig bérelnék a szennyfogó
szőnyeget A bizottság a megállapodás jóváhagyását javasolja a Képviselő-testület számára
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a
határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete5
igen
szavazattal 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
227/2017. (IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a
Lindström Kft.-vel kötendő Szőnyegbérleti megállapodással
kapcsolatban.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
Szőnyegbérleti megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Varga
Nándorné igazgatóhelyettest a megállapodás aláírására.
A bérleti díj fedezete az intézmény 2017. évi költségvetésében
biztosított.
Határidő: 2017. október 15.
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
16. Szerződés jóváhagyása: Helyiségbérleti szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár a lakossági
igények alapján mozgásos kiscsoportos foglalkozások megtartását tervezi. Gyermek és ovis
jóga, balett, illetve aerobic foglalkozásokról van szó. Az intézmény a nagy érdeklődésre
tekintettel és az egészséges életmódra nevelés miatt kedvezményes bérleti díjjal, 1500 Ft
összeggel szeretne szerződés kötni. A bizottsági ülésen két javaslat hangzott el. Van a Városi
Művelődési Központ és Könyvtárnak elfogadott helyiségbérleti díja, 2200 Ft/óra, ezt a díjat
javasolja a hozzászóló elfogadásra, mert a tevékenység valóban jó, a szülők fizetik a
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részvételi díjat, de a foglalkozás vállalkozásban valósul meg. Kérdésként hangzott el, hogy a
vállalkozók érvényesítik-e a kedvezményt a lakosság felé. Ezek az árak már kedvezményesek,
máshol jóval drágábbak a részvételi díjak. Másik javaslat javasolta az 1500 Ft-ot díjat.
Kompromisszumos javaslat, hogy induljunk el a kedvezményes díjjal és kövessük
figyelemmel a vállalkozók által a szülőktől kért díjat. Ha emelnének, akkor módosítani kell a
bérleti díjat.
A bizottság a módosított határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára
5 igen, 1 nem szavazattal, egy tartózkodással.
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a határozati
javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
igen
szavazattal 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
228/2017. (IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a
mozgásos
foglalkozások
helyiségbérleti
szerződésével
kapcsolatban.

-

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Tartós
helyiségbérleti szerződést jóváhagyja, a kiállítóterem ill. színpad
kedvezményes terembérleti díját 1.500 Ft/óra összegben
határozza meg.
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest, hogy
Gyermek jóga foglalkozás tartására céljából Évinger Boglárka
jógaoktatóval
Jóga foglalkozás tartása céljából Kada Anna jógaoktatóval
Gyermek balett foglalkozás tartása céljából Jalits Eszter
balettművésszel
Aerobic foglalkozás tartása céljából Béke Viktória oktatóval
a szerződéseket megkösse, aláírja.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Varga Nándorné ig.h.
SZÜNET
18:58-17:10

17. Szerződés jóváhagyása: Körúti Színház
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Az elmúlt két sikeres évad után a Művelődési Központ ismét
szeretné megrendezni a Körúti Színház bérletes előadássorozatát. A színház megküldte a
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megállapodás tervezetét. A bizottság a tervezetet jónak ítélte meg és egyhangúlag elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület számára.
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a határozati
javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
229/2017. (IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a Körúti
Színház 2017/18-as bérletes előadássorozatával kapcsolatban.
A Képviselő-testület a
megállapodást jóváhagyja.

határozat

mellékletét

képező

Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés
aláírására.
Határidő: 2017. október 10.
Felelős: Varga Nándorné ig.h.
18. Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Császár Zsolt, a Zrínyi utca 2. Rákóczi út 43-45. Társasház
közös képviselője fakivágási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Az augusztusi
ülésen tárgyaltuk, a döntés az volt, hogy szakértőtől kell vélemény kérni. A szakértő két
komolyabb indokot sorolt fel a szakvéleményben, a közeli társasház alapjaira a gyökérzet, a
gyalogos közlekedésre pedig a leváló ágak jelentenek veszélyt. Összegezve a tárgyban
szereplő fakivágást indokoltnak tartotta. A bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal javasolja a
határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület számára.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a
határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
230/2017.(IX.29.) KT. HATÁROZATA
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Walter Károly erdészeti szakértő szakvéleményéről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a Zrínyi u. 2. szám alatti társasház kerítése
melletti 1 db kb. 80 éves kőrisfa kivágásához tulajdonosi
hozzájárulását adja. A fa kivágását szakvállalkozótól kell
megrendelni. A fa kivágására árajánlatot kell kérni.
Határidő: 2017. október 10.
Felelős: polgármester
19. Nyárfa u. 5-8. szám alatti társasház kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Szabó Hornos András, a Nyárfa u. 5-8. szám alatti társasház
intéző bizottságának elnöke nyújtotta be a kérelmet. A korábban megépített lépcsők
karbantartását és új lépcsőfeljáró építését, valamint a szemetes konténerek helyének
felülvizsgálatát kérte. A bizottság a kérelemnek megfelelő munkáknak a jövő évi
karbantartási tervben való szerepeltetését javasolta.
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a határozati
javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
231/2017.(IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Nyárfa u. 5-8. szám alatti Társasház kérelméről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a 2017. évi városkarbantartási tervet
elfogadta, annak tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztása
megtörtént, ezért a Társasház kérelmében szereplő a megépített
lépcsők karbantartására, új lépcsőfeljárók építésére illetve a
szemétkonténerek
elhelyezését
biztosító
területek
felülvizsgálatára szóló kérelmét a 2018. évi tervek
összeállításánál kívánja figyelembe venni.
Határidő: 2017. október 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
20. Nógrád Megyei Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület kérelme
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Az egyesület üzemanyag költségekre kért hozzájárulást. A
munkájukról kevés információ áll rendelkezésünkre. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy
Salgótarján környékén szoktak dolgozni, Rétság vagy vonzáskörzete területén nem
tevékenykednek.
A bizottság a „B” határozati javaslat elfogadását 7 egyöntetű igennel elfogadásra javasolja.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a
határozati javaslat „B” változatát, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
232/2017. (IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Nógrád Megyei Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi és
Polgárőr Egyesület kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a helyi védelemben tevékenykedő civil
szervezeteket kívánja támogatni, ezért jelen kérelmet nem
támogatja.
Határidő: 2017. október 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
21. Simon Katalin kérelme II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Simon Katalin néptánc pedagógus augusztus hónapban kérte
az orvosi szolgálati lakás bérlésének lehetőségét. Feltétel volt a szerződés készítésénél, hogy a
bérlő tisztában legyen azzal, hogy amennyiben az orvosi lakás szükségessé válik, az
Önkormányzat a szerződést felmondja. Értékelhetőnek tartották, hogy a néptánc
pedagógusként Nagyoroszi Község Önkormányzatával együtt foglalkoztatja Rétság Város
Önkormányzata. Hozzájárul a béréhez, gyakorlatilag alkalmazottnak tekinthető. A bizottsági
ülésen elhangzott, hogy az elvi döntés az előző ülésen már megszületett. A bérleti díj
mértékében és a szerződés megkötésének időpontjáról kell dönteni. Elhangzott, hogy az
érvényes lakásbérleti rendeletben 159 Ft/m2 az összkomfortos lakások díja. Elhangzott, hogy
a vonatkozó rendelet szerint történjen meg a bérleti díj megállapítása 2017. október 1-től. A
bizottság 7 egyöntetű igennel javasolja a Képviselő-testület számára a határozati javaslat
elfogadását.
Hegedűs Ferenc polgármester: kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs Ismertetem a
határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
233/2017. (IX.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Simon Katalin néptánc pedagógus kérelméről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a Rétság, Rákóczi út 34. I.e.2. szám alatti
lakást kérelmező részére 2017. október 1. naptól a
néptáncpedagógusi feladat ellátásának időtartamára adja bérbe.
A bérleti díj mértékét a hatályos rendelet szerinti összegben
határozza meg.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Lakásbérleti
szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
22. Tájékoztatás az önkormányzat kontra Uránusz ÖKO Kft. perről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Elvárásként fogalmazódott meg a Képviselő-testület részéről,
hogy tájékoztatást szeretnénk kapni az Önkormányzatot érintő perekről. Az ügyvéd úr
megküldte a Kúria ítéletét. A Kúria az Uránusz Öko felperes felülvizsgálati kérelmét
elutasította és kötelezte az Uránusz Öko-t a perköltség megfizetésére. A bizottsági ülésen
elhangzott, hogy érdemes volt ezt a pert végigvinni, több millió Ft-os követelésről volt szó.
Az Önkormányzatnak adott igazat a bíróság. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a határozati
javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
234/2017.(IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az Önkormányzat kontra Uránusz-Öko Kft. perről készített
tájékoztatást.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pert az
önkormányzat megnyerte.
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Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
23. TKM döntések
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Kérem az alpolgármester urat, hogy ismertesse a napirendet.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Négy kérelem érkezett be. Az eddigi kulturális programok
költségátvállalása mellett megjelentek szakmai, illetve ismeretterjesztő programokban
benyújtott pályázatok is. A kérelmek formailag megfelelők voltak. A TKM Munkacsoport a
kérelmeknek megfelelő költségátvállalásokat javasolja.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A bizottság 7 igen szavazattal a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a határozati
javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
235/2017. (IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport döntéseiről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntéseivel
I.

Rétsági Városi Nyugdíjas Klub színházlátogatás költségeiből
150.000 Ft-ot,

II.

Rétsági Polgárőr Egyesület keceli szakmai nap költségeiből
a. utazási költség 88.900 Ft-ot,
b. belépőjegy költségeiből 17.850 Ft-ot, összesen 106.750 Ft-ot
átvállal.

III.

Gyógynövény Baráti Kör csapatépítő kirándulás költségeiből
150.000 Ft-ot utazási költséget átvállal.

IV.

Hunyadi János Nyugállományúak Klubja augusztus 5-6-án
Szolnoki kirándulás költségeiből utazási költségre 116.900 Ftot, belépőjegy költségeiből 33.100 Ft-ot, összesen 150.000 Ft-ot
átvállal.
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Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint
kell eljárni.
Határidő: kérelem szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester
24. Választási együttműködési megállapodás jóváhagyása II.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A szeptember 12-i ülésen tárgyaltuk a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara kérelmét. Az akkor tárgyalt anyaghoz képest
új megállapodás került a Képviselő-testület, illetve a bizottság elé. A bizottság 7 egyöntetű
igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? A kamara a vidéki
embereket hivatott képviselni. Ha Rétság Járásban őket választják meg, akkor megmaradnak a
falugazdászok, ha a másik jelöltet, akkor a falugazdászok nem maradnak. Szerintem a
falugazdászok az itt élő, mezőgazdasággal foglalkozó embereknek fontos segítséget
nyújtanak. A választásokig én elvállaltam a küldöttséget. Azt javasolom, hogy a kamarai
választásokon az Agrárkamarára szavazzanak az emberek a saját érdekükben.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatát.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
236/2017.(IX.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
kérelmét a kamarai választások lebonyolítása érdekében.

-

A Képviselő-testület a 2017. szeptember 12. napon meghozott
döntését az alábbiak szerint egészíti ki:
A határozat mellékletét képező módosított Együttműködési
megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc
polgármestert a megállapodás aláírására.
A 32.000 Ft többletbevétel átvezetésére a 2017. évi költségvetés
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. A
többletbevételt
a
Polgármesteri
Hivatal
részére
intézményfinanszírozásként át kell vezetni. A többletbevétel
terhére a delegált tag többletmunkájának ellentételezésére az
intézménynél személyi juttatást és járulékot kell fizetni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc
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25. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Egy bizottsági tag hiányolta, hogy az egyebekben
elhangzottakra nem tér ki az anyag, másrészt nem történt intézkedés, pl. a régi buszmegálló, a
Művelődési Központ előtti táblák stb. ügyében. Azt kéri, hogy ezekben a kérdésekben is
legyen visszajelzés, illetve történjék intézkedés. A bizottság a beszámolót 7 egyöntetű igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki a beszámolót
elfogadja, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal 2 tartózkodással a lejárt határidejű
határozatainak
végrehajtásáról
és
az
átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.
26. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról – szóbeli előterjesztés
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A bizottság a Képviselő-testület számára a tájékoztató
tudomásulvételét javasolja 7 egyöntetű igen szavazattal.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal 1 tartózkodással a két testületi ülés közötti
időszakban
az
önkormányzat
érdekében
végzett
polgármesteri munkáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
27. Egyebek
Jávorka János képviselő: Ismeretes, hogy szeptember 9-én került megrendezésre a Nógrád
Megyei Vadásznap. A Nógrád Megyei Kamara elnöksége megkereste az Önkormányzatot.
Színvonalas, jó rendezvény került lebonyolításra. Tisztelettel köszönöm a Kamarának a
támogatását és az Önkormányzat támogatását. Köszönöm továbbá a Művelődési Központ
dolgozóinak a munkáját amit a lebonyolítás érdekében több hónapon keresztül végeztek, és
megköszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkában. Végül, de nem utolsó sorban a
Polgárőr Egyesület tevékenységét is megköszönöm. Ez a rendezvény nem került volna
lebonyolításra ilyen színvonalasan a támogatások és segítség nélkül.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Ma értesültem a városgondnoktól, hogy megkérte a korábban
elfogadott ajánlatot az adventi figurákra. 65 e Ft-tal többe kerül. Kérdésem, hogy az érvényes
döntést kell-e módosítani.
Fodor Rita Mária, a jegyző általános helyettese: Ebben a testületnek kell döntenie, de arra
vonatkozóan kérem a Képviselő-testület elvi döntését, hogy megrendeljük a figurákat. Kérem
a Képviselő-testület véleményét arról, hogy a következő költségvetés módosításkor
behozhassam a testület elé.
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Elvi döntést hozhat a Képviselő-testület, a következő ülésen
pedig a költségvetés módosításáról dönthetünk. A figurák megrendelésével nem
késlekedhetünk. Ki nem ért egyet?
Jkv.vez.: Mindenki egyetért a kérdésben.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A Polgármester Úrtól kérdezem, hogy a MindszentyPallavicini bíboros és a katona szoborcsoport felvételével a Nógrádikum című értéktárba
előterjesztés nyomán történt-e valami.
Hegedűs Ferenc polgármester: Nem kaptam semmit értesítést. Utána kell néznünk.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A volt Börzsöny étterem előtti buszmegálló épületének az
eltávolításával kapcsolatos a következő kérdésem. Támogatnám, hogy szólítsuk fel a
tulajdonost.
Hegedűs Ferenc polgármester: Megtörtént, ez megy a maga útján.
Dr. Varga Tibor jegyző: Augusztusban 90 napot adtam nekik, folyamatban van.
Hegedűs Ferenc polgármester: A Mindszenty megemlékezéssel kapcsolatosan az atya arra
kért, hogy vegyem fel a kapcsolatot Felsőpeténnyel. Ezt megtettem. Azt a választ kaptam,
hogy ők mindent úgy csinálnak, ahogy eddig szokták. Délután kettőre ott már véget ér a
program, Fél háromra már itt lehetünk Rétságon. A HM-mel Papp Ferenc ezredessel
megbeszéltem, kértem három órára a hangosítást. Kértem díszőrséget a koszorúzáshoz, illetve
meghívtunk mindenkit a Művelődési Központba. Kérdésem, hogy a meghívók készülnek-e.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Még várok egy címlistát Felsőpetényből a szervező
asszonytól, akit ők nem hívtak meg, mi Rétságra meghívjuk. A tisztelendő úr támogatta azt a
gondolatunkat, hogy 14:30-tól kezdődik a rétsági megemlékezés. A szoborcsoportnál néma
főhajtással kezdünk. A rétságiakat ezúton is tisztelettel meghívom, és a szeretet vendéglátáson
szívesen várjuk. Sokan segítettek, akiknek nagyon köszönjük a segítséget.
Jávorka János képviselő: Dr. Kása Géza urat javasolom felszólítani. Több mangalicát tart,
egy nagy kan disznó a Tolmácsi utca felőli részen sétálgat, sokan félnek tőle. Áldatlan állapot,
hogy egy ilyen jószág szabadon garázdálkodhat.
Bulejka András képviselő: Másfelé is járkál.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A bizottsági ülésen Girasek Károly szóvá tette, hogy a KeyTelecom térkép hiányos, kimaradnak utcák, illetve intézmények a hálózati csatlakozás
lehetőségéből. Tegnap beszéltem a tervezővel, Pethő Attilával, aki azt mondta, hogy megvan
a terv a bekötésre minden egyes ingatlanra. Elhárultak az akadályok. Úgy tűnik, hogy jövőre
a hálózat üzembe lesz helyezve. A hálózat kiépítésével fognak kezdeni még az idén ősszel.
Hegedűs Ferenc polgármester: Néhány fontos kérdésről tájékoztatnám a testületet.
Fábri Anikót megkértem, hogy Pekáryné Csillával járják körbe, a munkadíja nem változik, az
anyag a kategóriától függ. A cél, hogy legyen szép a terem.
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Kovács Miklóssal átadtuk a terepet. A MÉH-telep és a vasút közötti járda be fog szakadni,
mert kimosta az eső a földet. 390 + áfa-ért tudnák alábetonozva elkészíteni. Erre én azt
mondtam, hogy Kovács Miklós szakvéleménye szükséges hozzá. Egyeztetést
kezdeményeztem vele, kedden kerül sor arra.
Járdaépítés kérdésben megállapodás történt a fateleppel. Hozzájárultak, hogy a kerítést
beljebb viszik.
Így jártunk a volt teleppel. támogatták, hogy összefüggő bejáró legyen, A Siki Kft-vel is így
jártunk. Felvetettem, hogy Hozzájárult, hogy a kerítése beljebb kerüljön, ha ez a feltétele,
hogy járda legyen.
Az akadálymentesítéssel kapcsolatban is haladtunk. Varga úrék azt kérték, hogy a hatósági
engedélyezésben segítsünk. Nem kell a plusz költségek kifizetnünk.
A Petőfi és Rákóczi út sarkán korlátok cseréjénél a beton megfejelés még hiányzik. Szerintem
a meglévő korlátokat még ki lehetne egyenesíteni.
Maradt 1,5 millió Ft, a váci útépítők a faház melletti járdát megcsinálnák egy megfelelő árért.
Ezért most nem kellene újra kivonulniuk. Ebben kérem a testület segítségét.
A Tűzoltóságnál a munkaterületet nem tudtuk átadni, mert az önkéntesek nagyon sok holmit
hagytak ott. A jövő héten elviszik.
Tegnap felhívtak telefonon, hogy a Petőfi utcából a laktanyába nagy mennyiségű ruhát
szállítanak. Egy kék kombi, zöld a hátulja többször is fordult. Sürgős megoldást vár a kérdés.
Megoldást kell találnunk.
A Vadásznappal kapcsolatban, csatlakozva Jávorka Jánoshoz sajnálattal kell elmondani, hogy
kevés rétsági lakos vett részt.
Megadom a szót Pénzes Istvánnak, aki jelezte, hogy szólni szeretne.
Pénzes István, az Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály képviselője: A Rétsági Városi Egyesület
pályahasználata nem került napirendre. Ennek szerettem volna hangsúlyt adni, de nem tudom,
mi történt.
Dr. Varga Tibor: A sportegyesület elfogadta a szabályzatot. Ki is osztottuk, mindenki
láthatja.
Pénzes István, az Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály képviselője. Ennek örülök, jól
együttműködtünk, de most kialakult egy áldatlan helyzet, mert nem tudtunk szerződést kötni a
pálya használatára. Amikor a bajnokság kezdődött, akkor értesültem arról, hogy szerződést
kellene kötni. Eddig szerződés nélkül használtuk. Ezek szerint már érvényben van a
pályahasználati szabályzat. Én ezt a szabályzatot ma kaptam meg, hogy milyen feltételekkel
tudjuk használni a pályát. A városgondnok azt mondta nekem, hogy az öltözőt nem is kell
kitakarítanunk, mert azt ők elvégzik. Tudomásul vettük, hogy szerződést kell kötni. Ez
azonban elhúzódott, nem tudom, miért nem lettünk értesítve az új feltételekről. Örülök, hogy
ez már rendeződik.
Dr. Varga Tibor jegyző: A szabályzatot az öltöző falára kellene kifüggeszteni, hogy
mindenki lássa.
Hegedűs Ferenc polgármester: Több tárgy nincsen, megköszönöm a munkát, az ülést 18 óra
05 perckor bezárom.
k.m.f.
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