Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2018.(V.25.) sz. ülés jegyzőkönyve

7. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rétság Város Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2018. 05. 25. napon
16.00 órától megtartott nyílt 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
Girasek Károly
Busainé Terman Viktória

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
jegyző általános helyettese
PVB tag
jegyzőkönyvvezető

Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntök
televíziónézőket is. Mai ülésünket 16. 02 órakor megnyitom.

minden

megjelentet

és

a

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 megjelent képviselővel határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Jávorka János és Varga Dávid Géza képviselő
társaimat. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a
jegyzőkönyv hitelesítőket.
A kiadott napirendhez képest van-e valakinek egyéb javaslata?
Jávorka János képviselő: Egy napirendet javasolnék. A bizottsági ülésen szóltam a város
területén található játszóterek felújításáról és annak költségeiről. Írtam hozzá egy
előterjesztést és egy határozati javaslatot, kérem, hogy vegyük fel a napirendek közé.
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e még valakinek javaslata? Aki egyetért azzal, hogy
Jávorka képviselő társam által javasolt előterjesztést felvegyük a napirendek közé, kérem
szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal egyetért az új napirend
felvételével.
Kérem szavazzon, aki az így kialakult napirendek tárgyalásával egyetért.
1

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2018.(V.25.) sz. ülés jegyzőkönyve

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal egyetért a
napirendekkel, és a következő sorrendben tárgyalja azokat:

1.) 2017. évi költségvetés módosítása és a 2017. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
2.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló a 20/2013.
(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
3.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Varga Tibor
4.) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft.
taggyűléséről, illetve a 2017. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
5.) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
6.) Támogatási szerződés jóváhagyása - közlekedési pályázat
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
7.) Árajánlat elfogadás, tervezői szerződés jóváhagyása (2018. évi karbantartási
terv)
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
8.) Elvi lehetőség szakmai gyakorlat biztosítására Szarka Péter részére
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
9.) Szerződéskötés jóváhagyása (foglalkozás egészségügy)
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
10.) Közszolgáltatási szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
11.) Megbízási szerződés jóváhagyása (irattár rendezésre)
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző éltalános helyettese
12.) Beszerzés indítása (közlekedésfejlesztési pályázat)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
13.) „Nyári diákmunka program lehetősége
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
14.) Gazdálkodási jogkörök szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
15.) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének
tapasztalatairól
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
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16.) Beszámoló gyermekvédelmi é gyámügyi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
17.) A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi támogatás-módosítási
kérelme
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
18.) A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
19.) A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
20.) Simon Katalin kérelme (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
21.) Ajánlatkérés akcióterületi terv elkészítésére
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
22.) Zöld város pályázat kommunikációs feladataira érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
23.) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
24.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
25.) Játszóterek felújítása
Előterjesztő: Jávorka János képviselő
26.) Egyebek

1.) 2017. évi költségvetés módosítása és a 2017. évi zárszámadás
elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr!
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Köszönöm szépen. A Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság május 22-én tartotta ülését, ahol kezdetben 6, majd 7 jelenlévő bizottsági taggal
végig határozatképes volt a Bizottság.
Ennek a napirendnek két része van. Az egyik a 2017. évi költségvetés módosítása. Itt
kizárólag technikai átvezetésekről van szó. A korrigálandó tételek a költségvetés fő összegét
nem érintik, más helyen kell könyvelni azokat. A bizottsági ülésen vita nem alakult ki, 6
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság a Képviselő-testület számára a
rendelet módosítását.
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A napirend másik része a 2017. évi zárszámadás. Államháztartási törvény határozza meg a
zárszámadás tartalmát. Ezt a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet úgy kell
beterjeszteni, hogy legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba
lépjen. Tehát ennek az előírásnak megfelelünk. A Képviselő-testület erről rendeletet alkot.
Néhány tételt kiemelnék a tavalyi év zárásából. A bevételek oldalán vannak központi
támogatásból származó bevételek. Itt kiemelendő, hogy a Polgármesteri Hivatal
fenntartására 73,5 millió forintos támogatás járna, de az adóerőképesség miatt csak
3.500.000 Ft támogatást kaptunk. Nem kaptunk semmilyen támogatást a zöldterület
kezelésére, a közutak fenntartására, a közvilágításra, a köztemető fenntartására, egyéb
önkormányzati feladatokra, lakott külterület fenntartására. Ez azt jelenti, hogy ami a központi
költségvetésből járna, abból 94.252.000 Ft-ot vont el az állam. Összességében 105.385.461
Ft állami támogatás érkezett 2017. évben.
Ezen bevételek mellett az önkormányzatnak vannak működési bevételei, ezek túlnyomó
részt a bérleti díjak és az étkezési díjak.
Vannak átvett pénzeszközök, ahol a teljesítés valamivel elmaradt a tervezettől, elsősorban a
közmunka programban dolgozók létszámának csökkenése miatt.
Vannak még az adóbevételek, ahol az eredetileg tervezett 307.000.000 Ft helyett
369.528.000 Ft realizálódott. A hátralékok csökkentése érdekében folyamatosan történnek
intézkedések, amelyekről negyedévente kapunk tájékoztatást.
Vannak az úgynevezett átengedett adók, itt a gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzaté,
a többi az államé. Ennek a teljesítése 7.738.000 Ft volt.
Vannak fejlesztési célú bevételek, ezek a korábbi lakásvásárlási támogatás törlesztései. Itt
sajnos elég sok támogatott nem tesz eleget a részletfizetési kötelezettségének. Itt csak
200.000 Ft volt a bevétel.
Összességében a településüzemeltetési feladatokra 379.000.000 Ft-ot költött a város.
Lényeges megemlíteni, hogy az önkormányzati feladatoknál összességében nem történt
előirányzat túllépés.
Pénzmaradványunk a következőképpen alakult: Van egy kötelezettségvállalással terhelt
pénzmaradvány, és ami nem terhelt, az 179.056.000 Ft. A nettó vagyonunk 2017. évben
növekedett. Az állomány az év utolsó napján 3.572. 913.711 Ft volt. Lényeges megemlíteni
még, hogy a fordulónapon lejárt esedékességű szállítói tartozás egy esetben volt. Hitellel
tavaly sem kellett foglalkozni. Polgármesteri Hivatalnál a kiadások 83 millió forint körül voltak,
a Napközi Otthonos Óvodánál 57.385.000 Ft. Az óvodánál a nyilvántartások egyeztetése
kapcsán keletkeznek visszafizetési kötelezettségek. Egyszer volt 3.260.000 Ft, egyszer
pedig a normatíva visszafizetése majdnem 2 millió forint. Ezek az idei költségvetésünket
terhelik. Az óvodánál előirányzat túllépés egyszer sem történt. A VMKK-nál 63,5 millió forint
volt a kiadás. Előirányzat túllépés itt sem volt.
A pénzügyi fegyelem 2017-ben igen sokat javult. Nem volt szükség utólagos előirányzat
korrekciókra.
Család- és Gyermekjóléti Központ kiadása 13.926.000 Ft volt. Amit még meg kell említeni,
hogy belső ellenőrünk valamennyi, az ellenőrzési terv alapján előírt ellenőrzést elvégezte, és
különösebb intézkedést igénylő okot, hiányosságot vagy hibát nem tárt fel. Összességében
elmondható, hogy 2017. évben kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodást folytattunk. A
tavalyi évben a bevételi főösszegünk 1.624.747.000 Ft volt. A kiadási főösszeg 962.506.000
Ft volt. A számlamaradvány 662.241.000 Ft, ebből kötelezettségvállalással van terhelve
483.185.000 Ft, és a szabad rendelkezésű pénzmaradvány 179.056.000 Ft.
A bizottsági ülésen ezzel a napirenddel kapcsolatban bejelentésre került, hogy a
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetben néhány változás lett eszközölve.
Egyes tételek módosítva lettek, az eltérések át lettek vezetve a költségvetésen, és ez
alapján lett a módosítás kiadva.
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Véleményként elhangzott, hogy a beszámoló elkészítése nagy munka. Jól áttekinthető az
anyag, ami egész évben jellemző volt a költségvetési előterjesztéseknél.
Összegezve az volt a vélemény, hogy eredményes évet zártunk, ami a tudatos, fegyelmezett
és takarékos gazdálkodásnak volt köszönhető.
Elhangzott egy köszönet, a pénzügyi csoport munkáját elismeréssel illette a Bizottság.
Kiosztásra került a végrehajtásról szóló rendelet-tervezet, amiben azóta még egy módosítás
történt, belekerült még egy melléklet, amelyik a több éves kihatással járó döntéseket
tartalmazza.
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára
a rendelet-tervezetet.
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye?
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásával
egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 2
tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a 2017. évi
költségvetés módosításáról szóló rendeletet:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (….) 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 - a központi támogatás
változás, többletbevétel,testületi kötelezettségvállalás és
egyéb kiadás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi
rendeletet alkotja.

1.§
(2) 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 1.642.443 eFtban állapítja meg.
2.§
A R. 4. § (1) -(2) bekezdése és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép,
(1) A Képviselő-testület az 1.642.443 ezer Ft bevételi főösszegből
a) felhalmozási célú bevételt
456.745 eFt-ban
b) működési célú bevételt
808.032 eFt-ban
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c) 2016. évi pénzmaradványt
d )befektetés visszatérülést
állapítja meg.

126.966 eFt-ban
250.700 eFt-ban

(2) Az 1.642.443 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását
előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:6k

kiemelt

3. (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
Céltartalék Zöldváros pályázat
befektetés

22 644 ezer Ft-ban
35 579 ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
58 223 ezer Ft-ban
200 630 ezer Ft-ban
42 635 ezer Ft-ban
214 139 ezer Ft-ban
2 097 ezer Ft-ban
12 928 ezer Ft-ban
213 982 ezer Ft-ban
41 355 ezer Ft-ban
727 766 ezer Ft-ban
149 909 ezer Ft-ban
456 545 ezer Ft-ban
250 000 ezer Ft-ban

(4) Az önkormányzat
a) működési egyenlegét 80.266 eFt-ban,
b) fejlesztési egyenlegét -57.949 eFt-ban,
c) tartalék és befektetés egyenlegét 856.454 eFt-ban állapítja meg.
3.§
A R. 5. § (1) 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
Fejl. Átvett zöldváros
Pénzmaradvány
Visszatérülés

1 404 594
38 654
46 874
0
369 528
8 388
115 021
578 465
200
456 545
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
Céltartalék zöldváros
Tartalék
Befektetés

1 404 594
68 366
12 478
151 277
41 355
2 097
12 928
213 982
45 657
456 545
149 909
250 000

4.§
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A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi
és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
(1000
Ft-ban)
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.
Önkormányzati támogatás
Működési bevétel össz.
Pénzmaradvány
Fejlesztési bevétel

91 416

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

4 356
0
6 000
80 992
91 348
68
0

91 416
48 942
11 003
28 171
3 300
0

5.§
(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete
lép.
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete
lép.
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete
lép.
6.§
(1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú
melléklete lép.
(2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú
melléklete lép
(3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú
melléklete lép.
7.§
(1)
(2)
(3)

A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:
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A rendelet 2018. ….. napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor
jegyző

Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a zárszámadási rendelet
elfogadásával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 2
tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a 2017. évi
zárszámadási rendeletet:

Rétság Város Önkormányzat …/2018. (….) sz. rendelete
A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2)
bekezdése alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásról
az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés
végrehajtását önkormányzati szinten
1.624.747 eFt bevételi főösszeggel
962.506 eFt kiadási főösszeggel
662.241 eFt
számlamaradvánnyal, 662.241eFt
módosított pénzmaradvánnyal - melyből 483185 eFt
kötelezettségvállalással terhelt
és 179.056 eFt
szabadrendelkezésű - jóváhagyja.
2.§ A 2017. évi költségvetési bevételek teljesítésének
a) forrásonkénti
és
költségvetési
szervenkénti
megoszlását az 1., 7. számú,
b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2.
számú,
c) központi normatív támogatások elszámolását a 5.
számú,
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
3.§ A 2017. évi költségvetési kiadások teljesítésének
a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását
az 1., és a 7. számú,
b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti
megoszlását a 3. melléklet,
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását
az 6. számú melléklet
8
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részletezésének megfelelően jóváhagyja.
d) az önkormányzat 2017. évi
támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza

közvetett

e) a többéves kihatással járó döntéseket a 14. számú
melléklet tartalmazza.

4.§

(1) A költségvetési
főösszegéből :

kiadások

962.506

eFt-os

1000 Ft-ban
Összesen

Működési célú kiadás:
a) Személyi jellegű juttatás
b) Munkaadót terhelő járulék

193.967
41.344

c) Dologi és egyéb kiadás

195.002

d) Szociálpolitikai juttatás

23.775

e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások
959
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások
11.997
Intézményfinanszírozás
Működési jellegű kiadás összesen

206.269
673.313

Fejlesztési célú kiadás
a) Intézmények felhalmozási kiadása

20.544

b) Felújítási kiadás

18.649

c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

4. Fejlesztési célú kiadás
összesen
5. d) Befektetés

0

39.193
250.000

6.
(2) Az önkormányzat és az intézmények 2017. évi 79 fő tényleges
zárólétszámát – melyből közhasznú foglalkozatottak száma 26
fő - a 4. számú melléklet szerint elfogadja.
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5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti
vagyonának 3.572.913 eFt -os nettó értékét a 10. számú
melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti
részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2017. évi
a)
b)
c)

egyszerűsített mérlegét a 9. számú,
egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,
egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú
melléklet szerint jóváhagyja.

7.§

A
2017.
évi
pénzmaradvány
elszámolást
a
kötelezettségvállalással terhelt 583.185 eFt-és 179.056 eFt
szabadrendelkezésű pénzmaradvánnyal együtt - a 12. számú
melléklet szerint jóváhagyja.

8.§

Az önkormányzat intézményekkel összevont 2017. évi
pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. számú melléklet szerint
jóváhagyja.

9.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés
szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az
intézmények működtetése, a módosított költségvetésben
ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok 2017. évi
költségvetési bevételit és kiadásait az alábbiak szerint jóváhagyja.

Rétság Város Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)
Bevételi főösszege
előzőből
- működési bevétel
- egyéb bevétel
- Átvett pénzeszközök
- Helyi adó
-Átengedett adó
-Központi támogatás
-Fejlesztési célú bevétel
-Fejlesztésre átvett
Pénzmaradvány ig.vét.

1 395 694 Kiadási főösszege
31 668
0
45 100
369 528
8 388
115 021

- személyi jellegű kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- szociális ellátás
- Pénzeszköz átadás
előzőből
intézmény
finanszírozás
250 760 - felhalmozási kiadás
456 545 -fejlesztésre átadott
118 684 pénzeszk.
Pénzügyi befektetés

744330
65988
12187
146528
23775
219225
206269
26627
0
250000

(2) Az önkormányzati feladatok
a) mérlegét az I/1. számú,
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a I/2. számú,
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a I/3. számú,
d) létszámát a I/4. számú,
e) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
f) beruházási kiadásait a I/6. számú,
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egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/8. számú
egyszerűsített mérlegét a I/9. számú
egyszerűsített pénzmaradványát a I/12. számú,
nettó vagyonát a I/10. számú
vagyonleltárát a I/11. számú
az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú,
a közvetett támogatásokat a I/13. számú
a több éves kihatással járó döntések számszaki adatait az I/14.
számú

melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
11.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi
költségvetési bevételit és kiadásait az alábbiak szerint
jóváhagyja.

Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege
előzőből
- működési bevétel
- költségvetési támogatás
- átvett pénzeszköz
- Önkormányzati
támogatás
- pénzmaradvány

85969 Kiadási főösszege

83206

4343 - személyi jellegű
kiadás
0 - járulék
6000
75558 - dologi kiadás

48109

68 - felhalmozási kiadás

10679
21044
3374

(2) A Polgármesteri Hivatal feladatainak
a)
érlegét a II/1. számú,
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a II/2. számú,
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a II/3. számú,
d) létszámát a II/4. számú,
e) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását II5. számú
f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/6. számú
g) egyszerűsített mérlegét a II/7. számú
h) egyszerűsített pénzmaradványát a II/10. számú,
i) nettó vagyonát a II/8. számú
j) vagyonleltárát a II/9. számú

m

melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
12.§(1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2017. évi
költségvetési bevételit és kiadásait az alábbiak szerint
jóváhagyja.
Napköziotthonos óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege
előzőből
- működési bevétel

59529 Kiadási főösszege
5 - személyi jellegű

57385
43257
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kiadás
2257 - járulék
57267 - dologi kiadás

10060
4068

(2) A Napköziotthonos Óvoda feladatainak
a)
mérlegét a III/1. számú,
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a III/2. számú,
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a III/3. számú,
d) létszámát a III/4. számú,
e) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását III/5. számú
f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/6. számú
g) egyszerűsített mérlegét a III/7. számú
h) egyszerűsített pénzmaradványát a III/10. számú,
i) nettó vagyonát a III/8. számú
j) vagyonleltárát a III/9. számú
melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.
13.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár 2017. évi költségvetési bevételit és kiadásait az
alábbiak szerint jóváhagyja.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege
előzőből
- működési bevétel
- átvett pénzeszköz
- Önkormányzati támogatás
- pénzmaradvány

69580 Kiadási főösszege

63659

2922 - személyi jellegű
kiadás
- járulék
60701 - dologi kiadás
5957 -felhalmozási kiadás

25948
6200
22319
9192

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak
a)
érlegét a IV/1. számú,
b)
evételeinek COFOG-onkénti bontását a IV/2. számú,
c)
iadásainak COFOG-onkénti bontását a IV/3. számú,
d)
étszámát a IV/4. számú,
e)
eruházási kiadásait a IV/5. számú,
f)
z átadott és átvett pénzeszközök bemutatását IV/6. számú
g)
gyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú

m
b
k
l
b
a
e
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e

gyszerűsített mérlegét a IV/8. számú

e

gyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú,

n

ettó vagyonát a IV/9. számú

v

agyonleltárát a IV/10. számú

a

közvetett támogatásokat a IV/12. számú

melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

14.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ
2017. évi költségvetési bevételit és kiadásait az alábbiak
szerint jóváhagyja.
Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege
előzőből
- működési bevétel
- átvett pénzeszköz
- Önkormányzati támogatás

13975 Kiadási főösszege

13926

3 - személyi jellegű
kiadás
1229 - járulék
12743 - dologi kiadás

10665
2218
1043

(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak
a) mérlegét a V/1. számú,
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a V/2. számú,
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a V/3. számú,
d) létszámát a V/4. számú,
e) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását V/5. számú
f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/6. számú
g) egyszerűsített mérlegét a III/7. számú
h) egyszerűsített pénzmaradványát a III/10. számú,
i) nettó vagyonát a III/8. számú
j) vagyonleltárát a III/9. számú
melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

15. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs Ferenc

dr. Varga Tibor

polgármester

jegyző

Rendelet kihirdetésének napja: 2018. …...
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dr. Varga Tibor
jegyző

2.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló a
20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: 2013-ban fogadta el a Képviselő-testület az Államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendeletet. Jelen módosítás két
mellékletet érint.
Az 1. mellékletben a Képviselő-testület azt javasolta, hogy az éves támogatásban részesülő
civil szervezetek részére a szervezetek kifizetése ne két egyenlő részben történjék, hanem
egy összegben kerüljön kiutalásra, és az elszámolás is egy ütemben történjen meg a
következő év január 15-ei határidővel.
A 2. mellékletben rögzítettük, hogy az Államháztartásról, illetve a nemzeti vagyonról szóló
törvények rendelkezései alapján költségvetési támogatás csak átlátható szervezetnek
nyújtható.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez a törvényi előírás szinte mindenkire vonatkozik,
akivel kapcsolatban állunk, mindenkitől be kell kérni az átláthatósági nyilatkozatot.
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára
a rendelet módosítás-tervezetet.
Dr. Katona Ernő képviselő 16.21. órakor megérkezik, a szavazók száma 7 fő.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem
szavazzon, aki a rendelet módosításával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal megalkotta Az államháztartáson kívüli forrás
átvételéről és átadásáról szóló rendeletet:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (….) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
szóló
a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rétság
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41.§ (9)
bekezdésében
kapott
felhatalmazás
alapján
az
államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló
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rendeletét (továbbiakban
módosítja:

Rendelet)

az

alábbiak

szerint

1. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

2. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.
számú melléklete lép.
3.§

Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc.
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. …..

dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (……...) önkormányzati rendeletének

1. melléklete

MEGÁLLAPODÁS
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mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester
– és a ……………………………….. – képviselő: …………………….. – között
(továbbiakban: Támogatott) ……………………….
biztosított
önkormányzati
támogatás felhasználása tárgyában:

1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../…….
(…..) számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a
……………………………. részére ……….. Ft, azaz …………………………. forint
önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása:
…………………...

2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:

- ………………………………….

………….. Ft

- ………………………………….

………….. Ft

A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető
igénybe.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Támogatottnak az
……………………………………. vezetett …………..-……………..-……………. számú
számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban
megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a
támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak
benyújtásával, a támogatás kiutalását követő
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 30 napon belül kell elszámolni.

Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: év január 15. napjáig
kell elszámolni.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója,
illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a
helyyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi
C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak.
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6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az
önkormányzatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem
utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és
a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve,
támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza
(www.retsag.hu);
- a Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81.§ (4) bekezdése
alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott
dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek,
Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni,
szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után
fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.
8.)* Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény
előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.
Magánszemély támogatott esetében a 8. pont törlendő
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
10). Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
11). A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen
értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen
jóváhagyólag aláírták.
Rétság, 20….. ………………………………………
Hegedűs Ferenc
polgármester

…………………….
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyzés: 201.. ……………… ….
…………………………………………….
pénzügyi ellenjegyző
17

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2018.(V.25.) sz. ülés jegyzőkönyve

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (……...) önkormányzati rendeletének

2. melléklete

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT∗
I. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek:
Alulírott……………….…………………………………………………………
(név),
mint
a
………………………………………………………………………………………………….. (cégév,
adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó!):
− állam,
− költségvetési szerv,
− köztestület,
− helyi önkormányzat,
− nemzetiségi önkormányzat,
− társulás,
− egyházi jogi személy,
− olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a(z) …………………………….
(önkormányzat megnevezése) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik,
− nemzetközi szervezet,
− külföldi állam,
− külföldi helyhatóság,
− külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam ……………………. (az állam megnevezése)
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.
Tudomásul veszem, hogy a …………………………………(költségvetési szerv neve) - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés
értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján
nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel
kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a
szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a ………………………………(költségvetési
szerv neve) kezelje.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a
…………………………………(költségvetési szerv neve) haladéktalanul tájékoztatom.
∗

A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél
kell keltezni és aláírni.
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Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a
…………………………………(költségvetési szerv neve) az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján
felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére (és cégjegyzésére).
Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)
……………………………………………
cégszerű aláírás
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II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek:
Alulírott ………………………………(cég képviselőjének és a cég neve) …………………… a
cég székhelye ………………….( cégjegyzékszám) ……………… (adószám) képviselője
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan
− belföldi jogi személy,
− külföldi jogi személy
− belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
− külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő feltételeknek:
1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa(i)
megismerhető(k):
Sorszám

Tényleges
tulajdonos
neve

Születési helye,
ideje

Édesanyja neve

Tulajdoni
hányad/szavazati
jogának mértéke

1.
2.
Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni
részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők (csak
abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):
Sorszám

Jogi személy/jogi
személyiséggel
nem rendelkező
szervezet neve

Adóilletősége

Adószáma

Részesedés
mértéke %-ban

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal
bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges
tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):
Sorszám

Gazdálkodó
szervezet
neve

Tényleges
tulajdonos(ok)
neve

Születési
helye, ideje

Tulajdoni
Édesanyja
hányad/szavazati
neve
jogának mértéke
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2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van.
Ebben az esetben kérjük adja meg az ajánlat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó
lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes
bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb
táblázat kitöltését (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns) :

Adóév

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban
termelő,
feldolgozó,
mezőgazdasági,
szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből
származó
bevételének aránya az összes
bevételhez képest

(ajánlat
benyújtásának
éve)
…
(utolsó lezárt
adóév)
3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.
Tudomásul veszem, hogy a …………………………………(költségvetési szerv neve) - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés
értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján
nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel
kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a
szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a ………………………………(költségvetési
szerv neve) kezelje.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a
…………………………………(költségvetési szerv neve)
haladéktalanul tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a
…………………………………(költségvetési szerv neve) az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján
felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.
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Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére (és cégjegyzésére).
Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

……………………………………………
cégszerű aláírás
III. Civil szervezetek, vízitársulatok:
Alulírott
…………………………………..….
(név),
mint
a
……………………………………………………………………………………………….…..
(cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. c) pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó!)
− civil szervezet
− vízitársulat,
amely megfelel a következő feltételeknek:
1. vezető tisztségviselői megismerhetők:

Sorszám

Tényleges
tulajdonos neve

Születési helye,
ideje

Édesanyja neve

Tulajdoni
hányad/szavazat
i jogának
mértéke

Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni
részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők (csak abban
az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorszám

Jogi személy/jogi
személyiséggel
nem rendelkező
szervezet neve

adóilletősége

adószáma

Részesedés
mértéke %-ban
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A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal
bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges
tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorszám

Gazdálkodó
szervezet
neve

Tényleges
tulajdonos(ok)
neve

Születési
helye, ideje

Tulajdoni
Édesanyja
hányad/szavazati
neve
jogának mértéke

2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van.
Tudomásul veszem, hogy a …………………………………(költségvetési szerv neve) - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés
értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján
nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel
kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a
szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a ……………………………(költségvetési
szerv neve) kezelje.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a
…………………………………(költségvetési szerv neve)
haladéktalanul tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a
…………………………………(költségvetési szerv neve) az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján
felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére (és cégjegyzésére).
Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

……………………………………………
cégszerű aláírás
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Indokolás

a 8/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

A Rendelet 1. számú mellékletének módosítása az adminisztrációs terhek csökkentésére
irányuló testületi kezdeményezésre kerül sor. Az elszámolás gyakoriságának csökkentésével
csökkenthető mind a szervezetek, mint a Polgármesteri Hivatal adminisztrációs terhe.

A Rendelet 2. számú melléklete az átláthatósági nyilatkozatot tartalmazza.

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően

I.

A jogszabály megalkotásának szükségessége jogszabályi és adminisztrációs terheket
csökkentő intézkedések indokolják.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai A rendelet megalkotásának
társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 5 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.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei Ellentmondás az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCVI. törvénynek.

3.) A helyi közművelődési
megalkotása
Előterjesztő: dr. Varga Tibor

feladatok

ellátásáról

szóló

rendelet

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Képviselő-testület 2000-ben fogadta el önkormányzati
rendeletét az önkormányzat közművelődési feladatairól. Jogszabályváltozások miatt vált
szükségessé a rendelet felülvizsgálata és módosítása.
A bizottsági ülésen ezzel a napirenddel kapcsolatosan elhangzottak a szöveg pontosítására
javaslatok, amelyeket a rendeleten átvezettünk. Hozzászólásként elhangzott, hogy kell egy
ilyen rendeletnek lennie, mert ez fontos. Vita azon alakult ki, hogy pl. a közművelődési
kerekasztalt kötelező-e működtetni, vagy sem. Az 1997. évi 140. törvény 83.§-a szabályozza
ezt a kérdést. Ez úgy szól, hogy a közművelődési kerekasztalt azok a közművelődési célú
egyesületek hozhatják létre… stb. Tehát a kerekasztal nem kötelező.
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Elhangzott, hogy ez Rétságon tulajdonképpen már működik, ha nem is így hívják. Hiszen a
rendezvény-tervezeteket a civil szervezetek a művelődési központ bevonásával
megtárgyalják. A Bizottság által javasolt módosításokkal az előterjesztő Jegyző úr
egyetértett. Volt még egy kérés. Az szerepelt a rendelet-tervezetben, hogy a
rendezvénytervet a Képviselő-testület az év első ülésén fogadja el. Itt volt egy olyan
módosítási indítvány, hogy várjuk meg, míg a Művelődési Központ a munkatervét beterjeszti,
és ezzel együtt kellene ezt is jóváhagyni, az elfogadott költségvetés számainak ismeretében.
Végül a módosításokkal a Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal a rendelet-tervezet
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs,
kérem szavazzon, aki egyetért a rendeletben foglaltakkal.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű
igen
szavazattal
megalkotta
a
Helyi
Közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletet:
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./ 2018. (….) önkormányzati rendelete a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról
Rétság
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott
eredeti
jogalkotói
hatáskörében,
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában biztosított
feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 83/a §-ában meghatározott felhatalmazás alapján
eljárva a következőket rendeli el:
I. rész
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja
(1) A rendelet célja, hogy Rétság Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
egységes elvek szerint, a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek
figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján –
meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait és ellátásuk feltételeit.
(2) A rendelet alapelvként rögzíti, hogy
a) az Önkormányzat a város minden polgárának és közösségének biztosítsa a kulturális
örökség és a kulturális értékek megismerését, és
b) műveltségét, készségét gyarapítsa, ezáltal segítse a személyiség művelődés általi
fejlesztését, közösségi művelődési jogait érvényesítse, hozzájáruljon az esélyegyenlőség
biztosításához, és
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c) igénybe vegye az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, lehetőségeket, a
közművelődési intézménytől színteret, szakmai segítséget kapjon,
d) a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjon.

2. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén a közművelődési
tevékenység megvalósításában résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési
intézmény fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottjaira, továbbá az önkormányzattal
közművelődési megállapodást kötöttv szervezetekre, természetes személyekre, művelődési
közösségekre, az önkormányzat által támogatásban részesített közművelődési tevékenységet
folytatókra.

3. §

Az Önkormányzat közművelődési feladatai
(1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai (a továbbiakban: kötelező
közművelődési feladat) a következők:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális
intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon felül további feladatának
tekinti:
a) a város szellemi-és művészeti idegenforgalmi vonzerejének és a civil társadalom
kulturális, önszerveződő tevékenységének erősítését,
b) a helyi kulturális értékek védelmét,
c) a humán információs szolgáltatásokat, a helytörténeti és művelődéstörténeti
kutatásokat,
d) a megyei és járási kulturális együttműködést,
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e) a város testvérvárosi és nemzetközi kulturális kapcsolatainak megteremtését,
f) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételét, fejlődésük szakmai
támogatásának biztosítását,
g) a gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését,
h) a hátrányos helyzetűek kulturális elesettségének mérséklését,
i) a környezetkultúra javítását.
4.§

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei

(1) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatok ellátását az alábbi szervezeti
keretekben végzi:
a) az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, önálló jogi személyiségű, előirányzatai
felett teljes jogkörrel rendelkező, szakágazati besorolása szerint közművelődési
besorolású költségvetési szerv, (Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár –
továbbiakban: Művelődési Központ),
b) közművelődési megállapodással civil szervezetek útján.
(2) Az Önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátást, illetve a könyvtárhasználathoz való jog
érvényesülését a Művelődési Központon belül Könyvtár fenntartásán keresztül biztosítja.
(3) Az Önkormányzat a lehetőségeihez képest törekszik az intézmény műszaki állapotának
javítására.
(4) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott közművelődési feladatok színvonalas
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a jogszabályban meghatározott
képzettségű vezetőkkel és szakdolgozókkal biztosítja.
(5) Az Önkormányzat e rendeletben rögzített feladatai ellátása érdekében – feladat-ellátási vagy
támogatási szerződés keretei között – együttműködhet a városban kulturális, művészeti,
hagyományőrző, magángyűjteményt kezelő stb. tevékenységet folytató természetes és jogi
személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel, egyházakkal.
5.§

A közművelődési feladatellátás támogatása
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(1) Az Önkormányzat közművelődési intézményének feladata színvonalasabb ellátása érdekében
ki kell használnia a pályázati lehetőségeket. A vállalt cél megvalósítása az intézmény
alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.
(2) A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, regionális, országos és nemzetközi
kapcsolatok érdekében az Önkormányzat
a) köznevelési intézménnyel,
b) kulturális feladatot ellátó civil szervezettel,
c) közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, egészségügyi és sportszervezettel,
alapítvánnyal, gazdálkodó szervezettel és intézménnyel,
d) egyházzal,
e) helyi nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi hagyomány ápolását végző civil
szervezettel, valamint
f) turizmus és idegenforgalomi feladatot ellátó szervezettel együttműködésre törekszik.
(3) Az Önkormányzat a város kiemelt közművelődési nagyrendezvényeinek támogatásáról az
éves költségvetési rendeletében elkülönítetten dönt.
6. §

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

(1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:
a) állami hozzájárulás,
b) központi költségvetési támogatás,
c) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot,
d) helyi költségvetési forrás,
e) saját bevétel és
f) a költségvetésen kívüli egyéb forrás.
7.§

A közművelődési szervezetek, személyek egyéb feladata

(1) A tárgyévre vonatkozó városi rendezvénytervet, a rendezvények tervezett helyszínét és
időpontját a képviselő-testület külön határozattal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egységes rendezvénytervet a közművelődési intézmény nyújtja be,
mely tartalmazza az önkormányzattal megállapodást (4.§ 5. bek.) kötött személyeknek,
szervezetek elképzeléseit is.
(3) A Közművelődési Kerekasztal megalakulására a jegyző felhívást ad ki, szervezése a
Művelődési Központ vezetőjének a feladata.
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8. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Rétság Város Képviselő-testületének a közművelődésről szóló
11/2000.(IV.28.) önkormányzati rendelete.

Hegedűs Ferenc

dr. Varga Tibor

polgármester

jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Tibor
jegyző

Általános indoklás
A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
tv. előírja, hogy a települések a közművelődésről helyi rendeletet alkossanak a helyi lehetőségek és
sajátosságok alapján a települési nemzetiségi önkormányzatokkal való egyeztetést követően,
(Közművelődési Kerekasztal még nem működik, létrehozása csak akkor kötelező, ha a civil
szervezetek így döntenek), melyben meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások
körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. a Helyi rendeletet öt évente felül
kell vizsgálni, hasonló módon. A közművelődési rendeletet a Művelődési Központban ki kell
függeszteni.
Hatásvizsgálati lap
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
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A törvény előírása, a megváltozott szabályozási rend, a fegyelmezett költségvetési rend, a
folyamatosan szigorodó gazdálkodási szabályok indokolják a rendelet megalkotását.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi hatása akár jelentős is lehet. Gazdásági, költségvetési hatása
kettős: egyrészt maximalizálja a költségvetési rendelet elfogadása előtti kötelezettségvállalásokat,
másrészt biztosítja az alapvető működéshez szükséges forrásokat, a feladatellátás zavartalanságát.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet adminisztratív terhet nem okoz.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Bizonytalan gazdálkodás, intézmények működésének akadozása, esetleg túlköltekezés.

4.) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a
Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2017. évi mérlegbeszámoló
elfogadásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A 2018. évi munkatervünk alapján tárgyaljuk ezt a napirendet.
Annak idején a Képviselő-testület engem delegált a kft taggyűlésébe Rétság képviseletében,
ezért kötelességem az ülésen történtekről beszámolni. Május 10-én tartotta meg a kft. a
taggyűlését. Napirendek: Szakmai beszámoló a Nonprofit Kft működéséről, 2017. évi
mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés voltak. Ezek elfogadásra kerültek.
Megtárgyaltuk a 2018. évi költségvetés tervezetét, ami szintén elfogadásra került.
Javadalmazási szabályzatot kellett aktualizálni, ez szintén megtörtént. Elfogadta a taggyűlés
a Felügyelő Bizottság 2018. évi munkatervét is. A taggyűlésen nagyon kevesen vettünk
részt. A többi 18 településről nem jelent meg senki. Egy polgármester jött még el aláírni. Ettől
függetlenül határozatképes volt a taggyűlés. Két elvárás fogalmazódott meg az intézmény
vezetése felé. Az egyik továbbra is a gazdaságos működés szem előtt tartása, a másik az
eredményes gazdálkodás. Megkaptuk – a Képviselő-testület is – a tárgyalt anyagokat, ebből
néhány fontosabb dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy a TIOP-os pályázat, amelynek
keretében az intézmény létrejött, az most ellenőrzésre és lezárásra került, így a pályázatból
adódóan már semmi kötelezettsége nincs az intézménynek sem és a kft-nek sem.
Az intézmény kihasználtsága éves szinten nézve 115%, tehát meglehetősen sokan keresték
fel a különböző szakrendeléseket. A vállalkozó orvosok óradíját 15%-kal emelték.
Meghatározó tevékenységet végzett az EFI is. 2017-ben saját forrásból több eszközt
szerzett be az intézmény, folyamatosan pótolják az elhasználódott kézi eszközöket és orvosi
műszereket. Az idén a számítógépparkot szeretnék korszerűsíteni, hogy a felhőalapú
rendszert ki tudják szolgálni.
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Az önkormányzattól, mint tulajdonostól működési célra nem vettek igénybe támogatást, lejárt
tartozásuk nem volt, a hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségüknek eleget tettek,
közterheiket megfizették.
Megtárgyaltuk a Felügyelő Bizottság jelentését is. A Bizottság azt állapította meg, hogy a
gazdálkodás az eredményes betegellátáshoz takarékosan, de mindig a szükséges időben
biztosította az anyagiakat. A működés eredményessége tavaly kimagasló volt, a mérleg
szerint 28.370.000 Ft. Ez komoly eredmény, ez tette lehetővé az orvosok órabérének
emelését.
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a szakrendelő 2017. évi munkájáról előterjesztett
beszámolót. Megállapította, hogy a munka eredményesen zajlik, és a gazdálkodás
eredményesen halad.
Megkaptuk a független könyvvizsgálói jelentést, amely leírja, hogy a beszámoló megbízható
és valós képet ad a társaság december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.
A szakmai munkáról szóló beszámolóból kiderült, hogy továbbra sem részesülnek időszakos
állami konszolidációban, ellentétben a kórházakkal. A finanszírozási szabály ennek ellenére
ugyanaz, mint azoknál.
A betegek megismerték ezt a rendelőt, és szívesen keresik fel, ezt mutatja a kihasználtság
is. A szakdolgozói feladatok ellátására összesen 20 fő áll rendelkezésre, fluktuáció
gyakorlatilag nincs, ami mutatja, hogy a dolgozók szeretnek itt dolgozni. Továbbképzéseket
teljesítették a dolgozók.
Az EFI 4 helyre települt ki az elmúlt évben, ahol egészségügyi állapotfelmérést és
tanácsadást tartottak. Sok programot szerveztek (sportbemutatók, mozgásprogramokat,
táplálkozás és lelki egészséggel kapcsolatos tanácsadás, elsősegéllyel kapcsolatos
tanácsadás). Meglátogattak 5 munkahelyet, az ott dolgozókat próbálták ösztönözni a
különböző szervezett és ajánlott egészségügyi szűréseken való részvételre. 3 nyugdíjas
közösséget is bevontak tavaly a szenior egészségfórumba. Havi rendszerességgel
működtetik betegklubjaikat. Nagy sikerrel működtek a dietetikai és gyógytorna egyéni
szaktanácsadásaik, illetve az egészséges életmód kialakításához heti és havi
rendszerességgel sportprogramokkal járultak hozzá. Működik jóga, gerinctorna, Norbi update
klub, intimtorna és vízitorna. Gyógynövény túrákat is szerveztek, családi sportnapot, és 5
iskolában 177 diáknak tartottak balesetmegelőzési, dohányzás megelőzési, egészséges
táplálkozást népszerűsítő, sport és mozgásterápiákról szóló előadásokat.
Végezetül a 2018-as pénzügyi tervről hallottunk. A likviditásról annyit, hogy óvatosan
terveztek 2018-ra. 4.199.000 Ft-os hiánnyal van megalkotva a terv. Nyilván igyekezni fognak
egyenesben maradni az idei évben is.
A Bizottsági ülésen elhangzott, hogy nagyon jó, részletes és áttekinthető anyagot kaptunk. A
hozzászóló kiemelte, hogy a nehezedő NEAK finanszírozási keretek között is eredményesen
zárták az évet. Ezt több hozzászóló is mondta. Elhangzott egy hozzászólás az ügyvezető
igazgatóról is, aki több munkakört is betölt. A hasonló intézményekről szerzett tapasztalatot
is elemezte a hozzászóló, látható, hogy több hasonló intézmény már vagy megszűnt, vagy a
csőd szélén áll, tele hitelekkel. Ritka az ilyen jó eredmény, mint a rétsági. A munka és a
gazdálkodás is eredményes, ezt a könyvvizsgáló elemzése is alátámasztja. Más hasonló
intézményekkel összehasonlítva kirívóan jó ez a példa. Aki el akart mélyedni a
beszámolóban, annak rendelkezésre álltak részletes táblázatok is az anyagban.
Összességében valamennyi dolgozónak további sikeres munkát kívánt a Bizottság, és 7
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára a beszámolót.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Részt vettem a bizottsági ülésen, nem nagyon akarom Elnök
úr szavait ismételni. Valóban szinte hihetetlennek és egyedülállónak tűnik, hogy egy ilyen
intézmény a mai finanszírozás körülményei között képes volt nem mínuszt termelni.
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7 éves az intézmény, ilyen és hasonló intézményeket kellene alapítani még az
önkormányzatnak. Valamennyien emlékeztek rá, hogy elég nagy kálváriát jártunk meg abban
a 4 évben, ami a meghirdetés és a megnyitás között eltelt. Ez az intézmény komfortérzet
növekedést hozott a településen, mindenki kap időpontot, viszonylag jó a várólista, vannak
olyan szakrendelések, amire néhány napon belül lehet időpontot kapni. Sajnos olyan is van,
ahol 1-2 hónapos várólista van. A település kisugárzó erejét növeli az ilyen intézmény. Más
településekről érkező lakosok, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik, szinte biztos, hogy
más szolgáltatást is vesznek igénybe a városban. Talán még az okmányiroda ami ehhez
hasonló ügyfélforgalmat bonyolít le. Nagyon hatékonyan működik, egyes feladatokat
ugyanaz a személyzet látja el, tehát eléggé multifunkcionális az ott dolgozók tevékenysége,
beleértve az ügyvezető asszony munkáját is. Vélhetően ennek is köszönhető, hogy nem a
mínuszt termelte az intézmény.
Dr. Katona Ernő képviselő: Jó napot kívánok mindenkinek.
Annyit kívánok hozzátenni, hogy a rétsági lakosok komfortérzetét nagy mértékben fokozza
az, hogy a háziorvosok is a házon belül működnek. Napi szinten kapcsolatban vagyunk a
szakorvosokkal. Nagyon konstruktív az együttműködés. A sürgős esetek ellátása is sokkal
gyorsabbá és rugalmasabbá vált azáltal, hogy mi is beköltöztünk. A dolgozóknak csak
gratulálni tudok, gyakorlatilag zökkenőmentesen működik az intézmény, mindenki egy cél
irányába halad, ez a betegek maximális ellátása. További jó munkát kívánok a csapatnak.
Hegedűs Ferenc polgármester: Csatlakoznék hozzátok. Elég sokat harcoltunk, hogy
megvalósuljon ez az intézmény. Büszkén hallom azt, hogy maximálisan jól működik az
intézmény. A magam nevében is szeretnék minden dolgozónak köszönetet mondani,
köszönet az itteni és a környékbeli háziorvosoknak, gyermekorvosoknak, hogy ide vezénylik
a betegeket. Kívánok további erőt és egészséget, további jó munkát.
Van-e még valakinek hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a
határozati javaslatban foglaltakat elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2018.(V. 25.) KT. határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről,
illetve a 2017. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról
készített napirendet.
A Képviselő-testület a szakmai beszámolót a
taggyűlésről szóló beszámolót és a mérlegbeszámolót
elfogadja.
Határidő: ---Felelős: ---5.) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Ez egy visszatérő napirend, amelyet minden évben
tárgyalunk. Az önkormányzati lakások, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjáról van szó. A szerződések azt tartalmazzák, hogy az éves bérleti díj az előző évi infláció
mértékével emelhető. Elég hosszú ideje nem emeltünk, és most is az a javaslata az
előterjesztésnek - amivel a Bizottság is teljes mértékben egyetért -, hogy sem lakbér, sem a
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ne emelkedjék ebben az évben sem. Ezt a
Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem
szavazzon, aki a határozat elfogadásával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2018.(V. 25.) KT. határozata:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakás
és nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díjának
felülvizsgálatáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület 2018. évben nem kívánja
módosítani a bérleti díjakat, az önkormányzati lakások
bérének mértékéről szóló, módosított 10/2004. (V.28.)
önkormányzati rendeletben, illetve a 113/2013. (V.24.)
KT határozattal megállapított bérleti díjakat változatlan
mértékkel megtartja.
Határidő: --Felelős: ---

6.) Támogatási szerződés jóváhagyása - közlekedési pályázat
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Elkészült a Közlekedésfejlesztési pályázat Támogatási
szerződése. Ennek a teljes összege 109.497.335 Ft. Ebből az Önkormányzatot megilleti
104.582.165 Ft, a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-t pedig 2.457.585 Ft.
Megnyitásra került a Kincstári számla is. A Bizottsági ülésen ezzel a napirendi ponttal
kapcsolatban vita nem alakult ki, a Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Támogatási szerződést.
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
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Köztudott, hogy egyszer elbuktuk ezt a pályázatot. Köszönet a Nyugat-Nógrádi Fejlesztési
Kft-nek, hogy ezt szerencsésen visszahozták, és Rétság város fejlődését tudja majd
szolgálni. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbihatározatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2018.(V. 25.) KT. határozata:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
TOP-3.1.1-16NG1-2017-00001
azonosító
számú
Fenntartható
Települési
Közlekedésfejlesztés tárgyú pályázat Támogatási
Szerződésének jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
Támogatási Szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2018. június 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

7.) Árajánlat elfogadás, tervezői szerződés jóváhagyása (2018. évi
karbantartási terv)
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A múltkori ülésen fogadtuk el a város 2018. évi karbantartási
tervét. A munkarészek megfelelő kidolgozására kellett kérni árajánlatot olyan szakembertől,
aki ebben kompetens, így a Kovaterv Kft-től kértünk árajánlatot. Ez megérkezett a
szerződés-tervezettel együtt.
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatosan vita nem volt, mindkettőt elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület számára 7 egyöntetű igen szavazattal a Bizottság.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem
szavazzon, aki a határozat elfogadásával egyetért.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű
igen
szavazattal
az
alábbi
határozatothozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2018.(V. 25.) KT. határozata:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
város
karbantartási
tervének
végrehajtásához bekért árajánlat elfogadásáról és
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tervezői
szerződés
előterjesztést.

jóváhagyásáról

készített

A Képviselő-testület a KOVATERV Kft. 1.400.000 Ft
+áfa összegű árajánlatát elfogadja. A határozat
mellékletét képező tervezői szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a
szerződés aláírására.
A tervezői költséget a Képviselő-testület a 2018. évi
költségvetés
tartaléka
terhére
biztosítja.
A
többletelőirányzat átvezetésére a 2018. évi költségvetés
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2018. június 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Megbízó:

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
(képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester)

Megbízott tervező adatai:
KOVATERV Építész Iroda Kft.
3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11.
(képviselő: Kovács Miklós tervező)

A tervezési szerződés egyrészről a fent nevezett Rétság Város Önkormányzata, a
továbbiakban, mint Megbízó, másrészről a KOVATERV Kft., a továbbiakban, mint Tervező
között a mai napon az alábbi feltételekkel jött létre:

1./ A Tervező elkészíti a Rétság város által tervezett, 2017-ben megvalósításra kerülő
karbantartási munkák tervdokumentációját. A tervezés az alábbi területekre és terv
elemekre terjed ki:

• A Nyárfa u. 5-8. szám előtti ingatlanon lépcsők karbantartása, lépcsőfeljárók építése,
•

•

szemétkonténerek elhelyezését biztosító területek kialakítása.
Járdavégek akadálymentesítése a Kossuth utca és a Rákóczi út kereszteződésénél,
a Zrinyi utca és Rákóczi út kereszteződésénél, a Rákóczi úton a közlekedési
lámpánál.
Zrínyi utca – Piactér kereszteződésénél a magas járdaszegély kiváltása.
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Mező utcában járdaépítés, felújítás.
Takarék utca mindkét oldalán vízelvezetés biztosítása, felújítása.
Sportkombinátban futópálya felújítása,
Rákóczi út 32. számú épület csatornájának javítása, homlokzatának javítása.
Templom utcai volt fizikoterápia épületén külső-belső javítási munkák,
vakolatpótlások.
a Petőfi utcai járda felújítása.
Orgona közben parkolók kialakítása.
Szükséges kátyúzások a város teljes úthálózatán.
A Petőfi és a Radnóti utcákat összekötő, a sportkombináton keresztül vezető út
rendbetétele.
Mező utcában az útpadkák rendezése.
Rákóczi út 34. előtti járdánál a sérült korlátelemek kijavítása, a Rákóczi út 34-től a
korlát folytatása addig, ameddig a beton árok közvetlen a járda mellett van.
Rákóczi út 34. szám alatt lévő Család- és Gyermekjóléti Központhoz a Petőfi utcai
parkolóból vezető járda felújítása.
Takarék út és a Mikszáth utca közötti járda javítása.
Fény Adó Kft-nél parkoló kialakítása a tulajdonossal közösen.
Kisparkolóban a Zrínyi utca és a patak felöli oldalon kiemelt szegélykő építése.

2./ A Megbízó rendelkezésre bocsátja, ill. beszerzi:
- a tervezéshez szükséges alapadatokat, információkat

3. / A Tervező a Megbízó által elfogadott műszaki tartalom alapján a vonatkozó műszaki és
jogi szabályozás betartása mellett kidolgozza a dokumentációkat az előzetesen egyeztetett
helyekre.

4./ A dokumentációk tartalma: kiviteli műszaki tervvázlatok, leírások és közbeszerzésre
alkalmas költségvetés kiírás.

5./ A dokumentáció példányszáma:
A dokumentáció 2 példányban készül papír és digitális adathordozón, minden további, a
megrendelő kérésére készített példány külön megállapodás szerint. Az eljárási költségek a
megbízót terhelik.

6./ A teljesítés módja: a Tervező a dokumentációkat közvetlenül a Megrendelő székhelyére
történő kézbesítéssel, az átvétel igazolásával teljesíti. A teljesítés során az egyes
részfeladatok teljesítése is lehetséges az 1. pontban részletezett megosztás szerint.

7./ A szerződésben foglaltak teljesítési határideje:
A dokumentációk átadása a szerződés aláírását követően 60 napon belül esedékes.

8./ A tervezési díj:

1.400.000.- Ft+Áfa
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A tervezési díj az egyes dokumentációk átadását követően, ill. a részteljesítéseket követően,
átutalással kerül kifizetésre a Tervező 10404072-40721741 számú bankszámlájára 8 napon
belül.

9./ A Megbízó igényére elvégzett minden további feladat, amit a szerződés nem tartalmaz, a
szerződő felek külön megállapodása szerint kerül kifizetésre.

10./A Tervező szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan
megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészítendő tervek a Tervező szellemi alkotásának
minősülnek, azokat a Megrendelő csak az 1. pontban meghatározott célra használhatja fel,
másnak nem engedheti át.

11./ A jelen szerződéssel létesített jogviszonyra a Polgári törvénykönyv szabályai
vonatkoznak.
A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és
cégszerűen írták alá.

Rétság, 2018. június.

Kovács Miklós
ügyvezető igazgató
KOVATERV Kft

Hegedűs Ferenc
Polgármester
Rétság Város Önkormányzata

8.) Elvi lehetőség szakmai gyakorlat biztosítására Szarka Péter részére
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Szarka Péter nézsai lakos segédkönyvtáros megnevezésű
szakképzésben vesz részt. Ennek keretében 19 órás szakmai gyakorlatot kellene eltöltenie a
városi könyvtárban. Ennek a gyakorlatnak semmilyen anyagi vonzata nincs az intézményre
vonatkozóan.
A Bizottság a határozati javaslatot 7 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület számára.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek? Amennyiben
nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2018.(V. 25.) KT. határozata:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Szarka Péter szakmai gyakorlatának
biztosítási lehetőségét a kért szempontok szerint a helyi
Városi Művelődési Központ és Könyvtárban.
A Képviselő-testület hozzájárulását adja Szarka Péter
19 órás szakmai gyakorlatának elvégzésére a helyi
Városi Művelődési Központ és Könyvtárban.
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné
intézményvezetőt,
hogy
a
szakmai
gyakorlat
biztosítására vonatkozó, a határozat mellékletét képező
megállapodást aláírja.
Határidő: értesítés után, Szarka Péterrel való
időpontegyeztetés után.
Felelős: Varga Nándorné, ig.h.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS
OKJ felső középfokú segédkönyvtáros tanfolyam
Képzési programban rögzített szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

1. amely létrejött a felnőttképzést folytató, szakmai gyakorlatot szervező intézmény (a
továbbiakban: Képzőhely) és a szakmai gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy
egészben rendelkező szervezet (a továbbiakban: Gyakorlóhely) között (Képzőhely és
Gyakorlóhely a továbbiakban együtt: Felek) az alábbi feltételek szerint.
a. Képzőhely adatai:
Felnőttképzést folytató intézmény neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Önállóan gazdálkodó szervezeti egység Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
/
Egyetem Országos Műszaki Információs
Központ és Könyvtár
szervezeti egysége megnevezése:
BME OMIKK
Felnőttképzést folytató intézmény
székhelye:
Statisztikai számjele:

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
KSH 15308799-8542-312-01
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Adószáma:

15308799-2-43

Számlaszám:

Magyar Államkincstár, 10032000-01425279

Képviseletében eljár (név, beosztás):

Liszkay Béla főigazgató

Képviselő elérhetőségei:

+36 1 463 1031
bliszkay@omikk.bme.hu

A Képzés megnevezése:

segédkönyvtáros

A Képzés helye:
OKJ azonosító:

1111 Budapest,
Műegyetem rakpart 3.
K épület, 1. emelet 52 terem
52 322 01

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000530/2014/A001/2014. december 2.

Képzésvezető:

Lengyel Zoltánné

A Képzésvezető elérhetőségei:

+36 1 463 3534
gylengyel@omikk.bme.hu

b. Gyakorlóhely adatai:
Szakmai gyakorlatot végző szervezet
neve:

Rétsági Városi Művelődési Központ és
Könyvtár

Szakmai gyakorlatot végző szervezet
székhelye:
Statisztikai számjele:

15453260-9329-322-12

Adószáma:

15453260-1-12

Számlaszám:

11741031-154532

Képviseletében eljár (név, beosztás):

Varga Nándorné igazgató helyettes

Képviselő elérhetőségei:

muvkozpont@retsag.hu, konyvtar@retsag.hu

A szakmai gyakorlat helye:

2651 Rétság, Rákóczi út 26.

A szakmai gyakorlat vezetője/felelőse:

Varga Nándorné igazgató helyettes

2651 Rétság, Rákóczi út 26.

2. A Felek a megállapodást 2018. ………………………-től, 2018. …………………………..-ig
terjedő időtartamra/ határozatlan időre kötik.
3. Az együttműködés célja a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező adatlapok(on)
nyilvántartott tanfolyami résztvevő(k) részére a jelen megállapodás szerinti szakmai
gyakorlat biztosítása.
4. A gyakorlati képzésben részt vevő(k) létszáma: 1 fő. (Szarka Péter)
5. A gyakorlati képzés időtartama: 19 munkaóra.
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6. A fenti tanfolyami résztvevő(k) tanulmányainak ideje alatt a Képzési programban rögzített
szakirányú szakmai gyakorlatot kötelesek teljesíteni. A gyakorlatot olyan munkával kell
eltölteni, amely a segédkönyvtáros képzés céljának megfelel, az oktatott tantárgyakhoz
kapcsolódik.
7. A tanfolyami résztvevő(k) a gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés
programjában meghatározott feladat ellátására kötelezhető(ek), és csak egészséges,
biztonságos körülmények között foglalkoztatható(ak).
8. A Gyakorlóhelyen folyó szakmai gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan
személy vehet részt, aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
9. A Gyakorlóhely biztosítja a gyakorlat tárgyi feltételeit és a szükséges szakmai irányítást,
ill. felügyeletet. Gondoskodik a biztonságos munkakörülményekről, az ezzel kapcsolatos
szabályokról a gyakorlaton résztvevő(ke)t tájékoztatja.
10. A Gyakorlóhely felelősséget vállal a tanfolyami résztvevő(k)ről birtokába jutott adatok,
információk jogszabályoknak megfelelő kezeléséért.
11. A Képzőhely jogai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével
kapcsolatban:
a. a tanfolyami résztvevővel/résztvevőkkel közösen kiválasztja a gyakorlati helyszínt.
Ezt követően felkéri a Gyakorlóhelyet a tanfolyami résztvevő(k) befogadására.
b. feladata a tanfolyami résztvevő(k) gyakorlati helyen történő eseti ellenőrzése,
tanulmányi és módszertani irányítása,
c. közreműködik, ill. intézkedik a gyakorlat során a Képzőhelyet érintő problémák
megoldásában.
12. A Képzőhely és a tanfolyami résztvevő(k) közötti felnőttképzési szerződés értelmében a
tanfolyami résztvevő(k) a szakmai gyakorlati idő alatt a tudomására/tudomásukra jutott
bármilyen adatot, tényt, üzleti titkot bizalmasan kezeli(k), azt harmadik személlyel nem
közli(k).
13. A szakmai gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. (Dokumentálás a 2.
sz. melléklet szerint)
14. A tanfolyami résztvevő(k) gyakorlati oktatásával összefüggő, jelen együttműködési
megállapodásban nem érintett és a jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás
teljesítése során esetlegesen felmerülő problémákat a Felek egymással egyeztetve
kívánják megoldani.

Az Együttműködési Keretmegállapodásnak pénzügyi vonzata nincs, a Feleket anyagi
kötelezettségvállalás nem terheli!

A Felek a jelen megállapodást gondos áttanulmányozás után – mint akaratukkal mindenben
egyezőt – jóváhagyólag aláírták.
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Budapest, 2018……………………...

PH

PH

..............................................................
Gyakorlati képzést biztosító szervezet

..............................................................
BME OMIKK

(Gyakorlóhely)

(Képzőhely)

IGAZOLÁS
A könyvtári rendszer működése ((10707-12) modulhoz tartozó 19 órás szakmai gyakorlat
elvégzéséről
AlulírottVarga Nándorné igazgató helyettes(név), mint a Rétsági Városi Művelődési Központ
és Könyvtár (szakmai gyakorlat helyszínét biztosító intézmény) vezetője igazolom, Szarka
Péter (név), Bercel (születési hely), 1962. október 12. (születési idő), Laluja Mária (anyja
születési neve) az 52 322 01 azonosító számú felső középfokú segédkönyvtáros
megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló képzés Képzési programja szerinti
szakmai gyakorlatot – amelynek során figyelembe vettük a képzés moduljának vonatkozó
tartalmát – az alábbiak szerint teljesítette:

Időpont (-tól –ig): ………………………………………………………………

Dátum: ……………………………………….

PH

……………………………………………………………….
a szakmai gyakorlat helyszínét biztosító intézmény vezetője
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IGAZOLÁS
A könyvtári rendszer működése (10707-12) modulhoz tartozó 20 órás szakmai gyakorlat
elvégzéséről
Teljesített terület,
munkafolyamat
1. Kistérségi könyvtári ellátás:
a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer
2. Könyvtári adminisztráció

Teljesített
óraszám

Teljesítés
igazolása
(aláírás)

1

2

3. A könyvtár működésének
dokumentumai (alapító
okirat, küldetésnyilatkozat, a
szervezeti és működési
szabályzat részei és
mellékletei stb.)

6

4. Munkatervek, jelentések,
statisztikák

4

5. A működés forrásai. A
könyvtár gazdálkodási
rendje. A könyvtári terület
pályázati lehetőségei

4

6. Minőségbiztosítás a
könyvtárban

3

Összesen:

Teljesítés időpontja

19

Dátum: ……………………………………….

……………………………………………………………….
gyakorlatvezető
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9.) Szerződéskötés jóváhagyása (foglalkozás egészségügy)
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A VMKK kíván szerződést kötni foglalkozás egészségügyi
szolgáltatásra a Prae Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel. A pénzügyi fedezet
rendelkezésre áll a 2018- évi intézményi költségvetésben.
Vita erről a napirendről sem alakult ki, a Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal egyetért a
határozati javaslat elfogadásával.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem
szavazzon, aki a határozat elfogadásával egyetért.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen
és
1
tartózkodás
szavazattal
az
alábbihatározatot hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2018.(V. 25.) KT. határozata:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár
előterjesztését a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási
szerződés megkötéséről.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
Megállapodást jóváhagyja, megbízza Varga Nándorné
igazgatóhelyettest, hogy a szerződést aláírja.
A pénzügyi fedezet a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár 2018. évi költségvetésében biztosított.

Határidő: 2018. június 1.
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

(Melléklet az előterjesztésben megtalálható)

10.) Közszolgáltatási szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Több fogyasztási helyre vonatkozó közszolgáltatási
szerződést küldött meg a DMRV Zrt. Ezekkel kapcsolatosan annyi hangzott el a bizottsági
ülésen, hogy a címeket pontosítani kell.
Természetesen magát a határozati javaslatot a Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e még valakinek hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs,
kérem szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2018.(V. 25.) KT. határozata:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrtvel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
- a köztemetőben lévő,
- a József Attila u. 13. szám alatti,
- a Korányi u. 4. szám alatti,
- a Rákóczi úton lévő,
- a Templom u. 8. szám alatt lévő,
- a Rákóczi út 20. szám alatti,
fogyasztási helyekre vonatkozó közszolgáltatási
szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs
Ferenc polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 2018. június 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
(Melléklet az előterjesztésben megtalálható)

11.) Megbízási szerződés jóváhagyása (irattár rendezésre)
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző éltalános helyettese
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A februári testületi ülésünkön fogadtuk el Hernádi László
árajánlatát a Polgármesteri Hivatalban lévő irattár rendezésére. A vállalkozó megküldte a
szerződés-tervezetet. Az irattár rendezésén túl elvégzi a szükséges selejtezést, illetve
előkészíti a levéltári átadást is.
A bizottsági ülésen annyi hangzott el, hogy az eredetileg kiosztott rendelet-tervezetben
dátumot kellene javítani.
Ez a kiegészítés megtörtént, a PVB 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a
megbízási szerződést.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek? Amennyiben
nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű
igen
szavazattal
az
alábbi
határozatothozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2018.(V. 25.) KT. határozata:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal irattárainak
rendezése érdekében kötendő megbízási szerződés
jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
Megbízási szerződést Hernádi László vállalkozóval
jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a
megállapodás aláírására.
Az irattár rendezésének 425.000 Ft-os költségét a
Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tartaléka
terhére biztosíja. A többletelőirányzat átvezetésére a
2018. évi költségvetés soron következő módosításakor
javaslatot kell tenni.

Határidő: 2018. június 11.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
tervezet

amely létrejött egyrészről Rétsági Polgármesteri Hivatal képviseletében dr. Varga Tibor
jegyző, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről Hernádi László vállalkozó (adószáma: 49148806-1-32, nyilvántartási száma:
6244613) 3142 Mátraszele, Táncsics út 28. szám alatti lakos, mint Megbízott (a
továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Megbízó megbízza a Megbízottat Rétság Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának irattáraiban megtalálható, a hivatal és jogelődjei által 1950-2000 között
keletkeztetett iktatott iratok selejtezésével, rendezésével és ezen időszakból a levéltárköteles
maradandó értékű iratok átadásának előkészítésével. Az 1950-2017 között keletkezett
pénzügyi és egyéb nem iktatott iratok selejtezésével, valamint az irattár kialakításával.
A feladat végrehajtásához a következő munkák elvégzése szükséges: irattári anyag
ellenőrzése, selejtezése, rendezése, a rendezett iratok levéltári dobozokba rakása és
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szakszerű feliratozása, segédletek (tételszintű átadás-átvételi jegyzőkönyv és jegyzék,
selejtezési jegyzőkönyv és jegyzék, hivatalnál maradó iratok jegyzéke) készítése.
2. Megbízó a feladat elvégzéséhez szükséges munkafeltételeket biztosítja. Megbízottnak
engedélyezi, hogy az iratkezelői és az irattári helyiségekbe beléphet a hivatalos munkaidőn
túl is.
3. Megbízó kötelessége a levéltári átadásra kerülő iratok részére a szabványos levéltári
dobozok beszerzése.
4. A Megbízott a megbízást elvállalja, azt a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek
megfelelően, a lehetőség szerinti legjobb minőségben 2018. szeptember 30-ig köteles
teljesíteni.
5. A megbízás teljesítéséért a Megbízott egyszeri 425 000 Ft bruttó összegű megbízási díjra
jogosult, amelyet Megbízó a munka befejezésétől számított 8 napon belül átutalással teljesít
Megbízott részére, a Kereskedelmi és Hitelbanknál lévő 10404247-90780060-01120000
számú számlájára. A megbízási díj tartalmazza a Megbízott valamennyi, a tevékenységével
összefüggő indokolt költségét is.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok és a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Rétság, 2018. április 25.

megbízó

megbízott

S Z Ü N E T 16.55 órától 17. 05. óráig

12.) Beszerzés indítása (közlekedésfejlesztési pályázat)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Közlekedésfejlesztési pályázat a megvalósítás fázisába lép.
A projekt költségvetésében szereplő különböző tevékenységekre szerződéseket kell majd
kötnünk. Hogy ezt meg tudjuk tenni, három árajánlatot kell kérni olyan szakemberektől, akik
erre jogosultak. 4 ilyen terület van a pályázatban: Megvalósíthatósági terv, kerékpárforgalmi
hálózati tervek, közbeszerzés és műszaki ellenőrzés. Tehát ezeken a területeken kell
árajánlatokat kérni. Az előterjesztés felsorolja valamennyi tevékenységre a megszólítandó
cégeket. A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban vita nem volt. Bíráló Bizottságot kellett
létrehozni, és erre is van határozati javaslat.
Mindkét határozati javaslat elfogadását javasolja a Bizottság a Képviselő-testület számára 7
egyöntetű igen szavazattal.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs,
kérem szavazzon, aki egyetért a megvalósíthatási tervről szóló határozati javaslatban
foglaltakkal.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi rendeletet
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2018.(V. 25.) KT. határozata:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP3.1.1-16-NG1-2017-00001
„Rétság
város
közlekedésfejlesztési
beruházása
a
környezeti
fenntarthatóság
érdekében”
című
projekthez
kapcsolódóan beszerzési eljárás megindítását határozza
el megvalósíthatósági terv készítése tárgyában, 3
árajánlat bekérése formájában. Ajánlattevőknek a
következő vállalkozásokat kéri fel:

Név

Cím

Y & E & S Bt.

3792 Sajóbábony, Váci M. u. 10.

Magyar Tanácsadó Kft.

1211 Budapest, Színesfém utca 9.

Bíró Anikó Éva e.v.

2619 Legénd, Táncsics M. u. 6/1.

Határidő: 2018. június 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Hegedűs Ferenc polgármester: Aki egyetért a kerékpárforgalmi hálózati tervről szóló
határozati javaslattal, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2018.(V. 25.) KT. határozata:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP3.1.1-16-NG1-2017-00001
„Rétság
város
közlekedésfejlesztési
beruházása
a
környezeti
fenntarthatóság
érdekében”
című
projekthez
kapcsolódóan beszerzési eljárás megindítását határozza
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el Kerékpárfogalmi hálózati terv, Engedélyes- és
kiviteli tervek
készítése tárgyában , 3 árajánlat
bekérése formájában. Ajánlattevőknek a következő
vállalkozásokat kéri fel:

Név

Cím

SALGÓTERV Kft.

3100 Salgótarján, Meredek út 3. VI. em. 50.

Pannon - Forrás Kft

1074 Budapest, Hársfa utca 8. 4. em. 38.

Tarján Terv Kft.

3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.

Határidő: 2018. június 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Hegedűs Ferenc polgármester: Aki egyetért a Közbeszerzésről szóló határozati javaslattal,
kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2018.(V. 25.) KT. határozata:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP3.1.1-16-NG1-2017-00001
„Rétság
város
közlekedésfejlesztési
beruházása
a
környezeti
fenntarthatóság
érdekében”
című
projekthez
kapcsolódóan beszerzési eljárás megindítását határozza
el közbeszerzés tárgyában, 3 árajánlat bekérése
formájában.
Ajánlattevőknek
a
következő
vállalkozásokat kéri fel:

Név

Cím

Timmerné Demcsik Ágnes

3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12.

Palóc Projekt Szolgáltató Kft.

3170 Szécsény, Dózsa György út 8.

Márkus Pál e.v.

3104 Salgótarján, Május 1. út 73.

Határidő: 2018. június 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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Hegedűs Ferenc polgármester: Aki egyetért a műszaki ellenőrzésről szóló határozati
javaslattal, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2018.(V. 25.) KT. határozata:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP3.1.1-16-NG1-2017-00001
„Rétság
város
közlekedésfejlesztési
beruházása
a
környezeti
fenntarthatóság
érdekében”
című
projekthez
kapcsolódóan beszerzési eljárás megindítását határozza
el műszaki ellenőrzés tárgyában, 3 árajánlat bekérése
formájában.
Ajánlattevőknek
a
következő
vállalkozásokat kéri fel:

Név

Cím

Útkataszter Bt.

3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. fsz.1.

Magyar Közút Nonprofit Kft. Nógrád Megyei
Igazgatóság

3104 Salgótarján, Meredek utca 31.

SALGÓTERV Kft.

3100 Salgótarján, Meredek út 3. VI/50.

Határidő: 2018. június 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Hegedűs Ferenc polgármester: Aki egyetért a Bíráló Bizottság megalakításáról szóló
határozati javaslattal, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2018.(V. 25.) KT. határozata:
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
szükségesnek tartja a folyamatban lévő Zöld város
pályázatra és Közlekedésfejlesztési pályázatra érkezett
árajánlatok elbírálásához Bíráló Bizottság megbízását. A
Bíráló Bizottság tagjait széles körben kívánja bevonni a
javaslattételi folyamatba.
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság feladatainak
ellátásával megbízza a Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottságot.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

13.) „Nyári diákmunka” program lehetősége
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Az elmúlt négy évhez hasonlóan az idén is lesz „Nyári
diákmunka” elnevezéssel egy munkaerőpiaci program. Az önkormányzatok és az
önkormányzati fenntartású intézmények 2018. június 1. és augusztus 31. közötti időszakra
igényelhetnek támogatást 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló, vagy hallgatói
jogviszonnyal rendelkező, és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A program
keretében legfeljebb napi 6 órás foglakoztatás támogatható. Az első lépés a Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályára munkaerő igény benyújtása. A részvétel előfeltétele, hogy a
nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályán
nyilvántartásba vetesse magát. Az önkormányzat kérelme kétszer 1 havi ütemben 10-10 fő
foglalkoztatásával készült előkészítésre.
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal támogatja határozati javaslat elfogadását.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek?
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Érdemes megjegyezni a tájékoztatás kedvéért, hogy ebben a
programban vállalkozók is részt vehetnek.
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazzon, aki
a határozatban foglaltakkal egyetért.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2018.(V. 25.) KT. határozata:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Nyári diákmunka program lehetősége”
tárgyában készült előterjesztést.
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A Képviselő-testület 100%-os állami támogatás
biztosítása mellett támogatja 2018. július 1-től 2018.
augusztus 31-ig 10 -10 fő rétsági lakosú diák
alkalmazását.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc
polgármestert, a „Nyári diákmunka” program hatósági
szerződésének aláírására.

Határidő: 2018.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

14.) Gazdálkodási jogkörök szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzat felülvizsgálatra
szorult. Az ÁSZ javaslatára kiterjesztésre került egyrészt az intézményekre, másrészt a
nemzetiségi önkormányzatokra is. A jogosultak neve is aktualizálva lett.
A Bizottsági ülésen volt néhány pontosítási, módosítási javaslat, ezek átvezetésre kerültek a
szabályzatban.
A Bizottság elfogadásra javasolja a szabályzatot a Testület számára 7 egyöntetű igen
szavazattal.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem
szavazzon, aki a határozat elfogadásával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2018.(V. 25.) KT. határozata:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a gazdálkodási jogkörök szabályzatának
elfogadásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
szabályzatot jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

15.) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének
tapasztalatairól
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A korábbi szabályzatot 2013-ban fogadta el a Testület. A
hivatalos városi honlapon folyamatosan működik a közérdekű adatok menüpont. Feltöltését
a hivatal dolgozói folyamatosan végzik. A Közadattár karbantartására szerződése van a
hivatalnak. A törvényi kötelezettséget teljesítették. További kötelezettség a Nemzeti
Jogtárban a helyi rendeletek megjelentetése, ennek szintén folyamatosan eleget tesz a
hivatal.
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban hosszabb vita alakult ki. Volt egy hosszabb
hozzászólás, amelyben kifejtette a hozzászóló, hogy ez fontos téma. Kifogásolta, hogy miért
a jegyző általános helyettese az előterjesztő, hiszen a jogszabályban rögzített felelősség a
jegyzőt és a polgármestert kötelezik. Megállapította, hogy a korábbi időszakhoz viszonyítva
lényeges javulás tapasztalható a közérdekű adatok megjelentetésében, de még van mit
javítani. Javult a testületi anyagok előzetes közzététele, de itt is vannak hiányosságok.
Felsorolt néhány olyan területet, ahol még szintén vannak hiányosságok. Megemlítette, hogy
a hivatal előtt és a belépés után is tévesen vannak kiírva az épületben működő hivatalok
nevei, hiszen pl. Turinform iroda, ANTSZ, Polgári Védelem, Tűzoltóság még mindig ki van
írva, pedig már régen nem működnek az épületben. Kifogás tárgyát képezte még, hogy a
határozatok mellékletei sokszor kimaradnak közzétételkor. Pénzügyi tárgyú rendeleteknél
sokszor lemaradnak a táblázatok. Ügyforgalmi statisztikák és az intézmények személyi
juttatása sem került közzétételre. Szerződések közzététele is kötelező, illetve az
önkormányzatnál végzett különféle vizsgálatok jegyzőkönyvei sincsenek közzé téve. Az
ügyleírások is hiányosak. Hiányolta, hogy a város honlapján nem található az eHivatal logó
és az azzal kapcsolatos ügyintézési lehetőség. Ez ma már kötelező, erre szerette volna
felhívni a figyelmet, és kérte a hivatal hathatós közreműködését.
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára
a határozati javaslatot.
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye?
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a határozatban foglaltakkal egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2018.(V. 25.) KT. határozata:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a közérdekű adatok megjelentetésének
tapasztalatairól készített beszámolót.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: ---16.) Beszámoló gyermekvédelmi é gyámügyi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A kormányrendeletben kijelölt szerv gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról minden év május 3-ig kell, hogy készítsen egy beszámolót és jelentést.
Ezt meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Az előterjesztés két részből áll. Az egyik egy
beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, amit továbbra is a Nyugat-Nógrád
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata társuláson keresztül látja el az önkormányzat, Van még
egy anyag a jegyzői hatáskörben végzett tevékenységekről. Ilyen a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, aminek keretein belül 2017. évben 81 gyermek részesült
Erzsébet-utalványban.
Emelt
összegű
utalványban
54
gyermek
részesült.
Gyermekétkeztetésre tér még ki az anyag, összességében kiderül, hogy 2017-ben a
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül szünidei
gyermekétkeztetés formájában a nyári szünet időtartamára 11 gyermek vette igénybe.
A gyermekek napközbeni ellátásának feltételei óvodai és iskolai intézményekben biztosított.
2017 évben óvodai ellátásban részesülők átlaglétszáma 95 fő volt, ebből rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek száma 27 fő. Az általános iskolai
tanulók létszáma 2017. december 31-én 248 fő volt. Az iskolai intézményi étkezést a tanulók
közül összesen 138 fő vette igénybe. A tanulók közül rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben 57 fő részesült, melyből az iskolai intézményi étkeztetést 22 fő vette
igénybe. Szó van még a Családi- és Gyermekjóléti Központról is, melynek egyik fontos
feladata a jelzőrendszer működtetése. A gyermekjóléti szolgálatok kiemelt feladata a
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. A beszámolót Uskert Krisztina
állította össze, aki az illetékes családsegítő a városban. A lakhatási nehézségek, a családok
eladósodása, a társadalmi értékek és értékrend súlyos zavara, a család gyermekre ható
pozitív befolyásának csökkenése miatt évről-évre nő a szolgáltatás látókörébe kerülő
gyermekek és felnőttek száma, a problémák sokszor halmozottan, összetetten jelentkeznek.
Megalakult 2017-ben Rétságon a Család- és Gyermekjóléti Központ. A védelembe vétel,
ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vételi ügyekben a központ esetmenedzsere is
részt vesz az esetkezelésekben az illetékes családsegítővel közösen.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy kicsit túl sok a jogszabály idézet a beszámolóban.
Inkább a konkrét intézkedéseket kellett volna ismertetni.
A Bizottság végül 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót a
Képviselő-testület számára.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek?
Jávorka János képviselő: A Szociális Bizottság is tárgyalta ezt a napirendet. A Bizottság
szerdán tartotta mag ülését 4 megjelent bizottsági taggal. 1 fő igazoltan volt távol, ő
kórházban van, ezúton is jobbulást kívánunk neki.
Elnök úr által ismertetett véleményhez hasonló volt a Szociális Bizottság véleménye is. Ezek
statisztikai jellegű adatok, amelyet minden évben továbbítani kell az illetékes szervek felé,
másrészt a Képviselő-testület és az érdeklődők tájékoztatására szolgál. Azt emelném ki,
hogy ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor az elmúlt évben. Védelembe való
elhelyezésre -sajnálatosan- két esetben került sor. Nevelésbe vételre sem került sor az
elmúlt évben. Valahol ez azt igazolja, hogy a nehéz helyzet ellenére a különböző hatóságok,
szervek részéről nyújtott bizonyos fokú támogatás kapcsán szinten van a családjellegű
szociális kérdés rendezése.
Egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasoljuk a beszámolót.
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönet a munkájukért. Sokszor találkozom velük,
rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, azt gondolom, hogy becsülettel végzik a munkájukat.
Munkájukhoz erőt, egészséget kívánok.
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Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2018.(V. 25.) KT. határozata:
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
feladatainak 2017.évi ellátásáról szóló beszámolót
megismerte és elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület
jelen jóváhagyó határozatával együtt a 1997.évi XXXI.
törvény 96.§ (6.) bekezdése szerint továbbítsa a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztálya részére
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: jegyző

16.) A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi támogatásmódosítási kérelme
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Tavalyi évben a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület
1.300.000 Ft-os támogatásban részesült, egy megállapodásban volt rögzítve, hogy mire
szeretnék költeni. A tényleges költések bizonyos eltéréseket mutatnak, ezért fordult kéréssel
az Egyesület felénk, hogy a változó összegeknek megfelelően lehessen módosítani a
megállapodást. Ilyen már előfordult. Nem költötték el a teljes összeget, az igénybe nem vett
támogatást visszafizetik.
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára
a módosítási kérelmet.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény valakinek?
2017-s évre köszönetemet fejezem ki a város lakossága érdekében végzett munkájukért.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2018.(V. 25.) KT. határozata:
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2017. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó
módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási
megállapodásban szereplő felhasználási cél az alábbiak
szerint kerüljön módosításra:
Módosított
Cél

összeg (Ft)

Üzemanyagköltség:

96 117 Ft

Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése

10 245 Ft

Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga:

86 353 Ft

Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak):

101 076 Ft

Élelmezés, védőital

111 759 Ft

Könyvelői díj:

50.000 Ft

Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata:
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó
anyagköltségek:

0 Ft
149 860 Ft

Adminisztrációs költségek:

28 104 Ft

Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés:

41 527 Ft

Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése

182 475 Ft

Rétság térségi tűzoltóverseny költségei:

17 140 Ft

Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése
egyéb (jutalom, temetés…)

347 802 Ft
62 200 Ft

Összesen:

1.284 658 Ft
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a
határozat mellékletét képező megállapodás módosítást
aláírja.
Határidő: 2018 június 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
1.sz.
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mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és
a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Fábián János elnök – között 2017. évi
önkormányzati támogatás módosítása felhasználása tárgyában:

1.) A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul.
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:

Megállapodás módosítás
Cél

szerinti összeg (Ft)

Üzemanyagköltség:

96 117 Ft

Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése

10 245 Ft

Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga:

86 353 Ft

Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak):

101 076 Ft

Élelmezés, védőital

111 759 Ft

Könyvelői díj:
Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata:
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó
anyagköltségek:

50.000 Ft
0 Ft
149 860 Ft

Adminisztrációs költségek:

28 104 Ft

Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés:

41 527 Ft

Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése

182 475 Ft

Rétság térségi tűzoltóverseny költségei:

17 140 Ft

Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése
egyéb (jutalom, temetés…)
Összesen:

347 802 Ft
62 200 Ft
1.284 658 Ft

A támogatás két egyenlő részben, az első rész az I. félévben, a második rész a július 1.
napot követően vehető igénybe. A támogatás második része akkor fizethető ki, ha
Támogatott a támogatás első részével maradéktalanul elszámolt.
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A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok
maradnak.

Rétság, 2018. ………………………………………

Hegedűs Ferenc

Fábián János

polgármester

elnök

18.) A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Képviselő-testület évek óta támogatja az Egyesületet, idén
is megkaptuk az igényt. Az idei költségvetés tartalmazza az 1.300.000 Ft-ot, amit az
önkéntes tűzoltók támogatására szánt a Testület. A kérelemben fel van sorolva, hogy mire
szeretnék költeni a támogatás összegét.
A Bizottság egyhangú 7 igen szavazattal támogatja a támogatási kérelem elfogadását.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás?
2018. évre azt kérem tőlük, hogy ugyanúgy, mint az elmúlt években, a forróság
enyhítésében vegyenek részt, és hogy tűzesethez ne kelljen menniük, azt kívánom.
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2018.(V. 25.) KT. határozata:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2018. évi támogatási kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatását az
57

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2018.(V.25.) sz. ülés jegyzőkönyve

előterjesztés mellékletét képező Megállapodás szerint
jóváhagyja.
Felhatalmazza
Hegedűs
Ferenc
polgármestert a Megállapodás előírására.
Az Egyesület 2018. évi támogatásának fedezete az éves
költségvetésben biztosított.
Határidő: 2018. június 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Ikt.sz:…………./2018

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester
– és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Fábián János elnök – között a
Képviselőtestület által biztosított 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználása
tárgyában:

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2018.(……..)
számú határozatával a 2018. évi önkormányzati támogatásként a Rétsági Önkéntes
Tűzoltó Egyesület részére 1.300.000 Ft azaz egymillió-háromszázezer forintot
biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 084032.

2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel:
-

Üzemanyagköltség

100.000 Ft,

-

Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése

100.000 Ft,

-

Gépjárműfecskendő kötelező biztosításai, műszaki vizsgadíjai

130.000 Ft,

-

Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak)

200.000 Ft,

-

Élelmezés, védőital) éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny,
társadalmi munkák, tűz és káreseteknél:

80.000 Ft,

-

Könyvelői díj

50.000 Ft,

-

Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata

50.000 Ft,

-

Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek,
kapcsolódó anyagköltségek
Adminisztrációs költségek
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés

150.000 Ft,
30.000 Ft,
40.000 Ft,
58

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
-

7/2018.(V.25.) sz. ülés jegyzőkönyve

Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése
Rétság térségi tűzoltóverseny költségei:
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése
Ft,
Összesen:
1.300.000 Ft

200.000 Ft,
50.000 Ft,
120.000

A támogatás igénybejelentés alapján vehető igénybe.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek támogatására tervezett
keret terhére az egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
6400006010053700 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

4.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban
megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a
támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak
benyújtásával, a támogatás kiutalását követően 2018. december 31-ig köteles
elszámolni.
5.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója,
illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a
helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi
C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak.

6.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az
önkormányzatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem
utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.

7.) A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen
megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további
megállapodásokat;
• A Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait
(támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja,
helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu);
• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését,
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles
tájékoztatást adni;
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a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott
dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági
engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül
írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását
kezdeményezni;
a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások, illetve reprezentációs kiadások
után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

8.) A Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV.
Törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása
nincs.

9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a
Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen
értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen
jóváhagyólag aláírták.

Rétság, 2018. ……………………….

……………………………….
Hegedűs Ferenc

……………………………….
Támogatott

polgármester

pénzügyi ellenjegyzés:
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………………………………..
pénzügyi ellenjegyző

NYILATKOZAT

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………...
Természetes személy lakcíme: ………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...
Gazdasági társaság esetén székhelye:
…………………………………………………………..
Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………………………
Adószáma: ………………………………………………………………………………………
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………...
Egyéb szervezet esetén székhelye: ……………………………………………………………..
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………...
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ……………………………………………………………
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
- 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et)
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll a ..….. pont alapján
- 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et)
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll a ..….. pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
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…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………...
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: ……………………………….
…………………………….
Aláírás, cégszerű aláírás

19.) A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület az
idén is benyújtotta támogatási kérelmét. Megint a balassagyarmati kórház
gyermekosztályára szeretnének vásárolni egy sürgősségi diagnosztikai eszközcsomagot,
ehhez kérik az anyagi támogatást. Már több alkalommal támogattuk ezt az egyesületet, és
valamennyi alkalommal elszámoltak a támogatás összegével, és valamennyi alkalommal
teljesítették a vállalt feladatot.
A Bizottság javaslata, hogy idén is támogassuk az egyesületet 30.000 Ft-tal.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van valakinek?
Minden évben meghívnak az átadásra. A magam nevében köszönöm, hogy támogattátok a
kérelmet.
Kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2018.(V. 25.) KT. határozata:
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Mosolyért Egyesület kérelmét, azt
támogatja.
A
támogatást,
30.000
forintot
a
Balassagyarmati Kórház Gyermekosztálya részére
sürgősségi diagnosztikai eszközcsomag vásárlására kell
fordítani.
A támogatott civil szervezettel az államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.23.)
önkormányzati
rendelet
szerinti
tartalommal
megállapodást kell kötni.

A pótelőirányzatot a 2018. évi költségvetés soron
következő módosításakor át kell vezetni.

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a
határozat mellékletét képező megállapodást aláírja.

Határidő: 2018. június 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és
a Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület– képviselő: ……………… – között
2018. évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……../2018.(V.25.)
számú határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Országos Egyesület A
Mosolyért Közhasznú Egyesület részére 30.000 Ft azaz harmincezer forint önkormányzati
támogatást biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 084031.
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:

- sürgősségi diagnosztikai eszközcsomag
a Balassagyarmati Kórház Gyermekosztálya részére: ………………….- Ft

A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe.
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3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek programtámogatására tervezett
keret terhére az egyesület Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-13803339 számú
számlájára igénybejelentés alapján utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását
követő 30 napon belül kell elszámolni.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is
ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli
Törvény) előírásainak.
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása
felfüggesztésre kerül.
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen
megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további
megállapodásokat;
• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott
neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne)
nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu);
• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését,
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles
tájékoztatást adni;
• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott
dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági
engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban
tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;
• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után
fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.
8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak
megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen
értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen
jóváhagyólag aláírták.
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Rétság, 2018. ……………………….

Hegedűs Ferenc

………….……………

polgármester

Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:

…………………………….
pénzügyi ellenjegyző

20.) Simon Katalin kérelme (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Simon Katalin Rákóczi út 34. szám alatti lakos kérelemmel
fordult a Képviselő-testület felé, egy garázshelyiséget szeretne bérbe venni 2018.június 01.
naptól. Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kérelmet, a bérleti szerződést a
szokásos feltételekkel meg kell kötni.
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal támogatta a szerződés megkötését.
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs,
kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2018.(V. 25.) KT. határozata:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Simon Katalin garázsbérleti kérelméről
készített előterjesztést.
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A Képviselő-testület a Rétság, Rákóczi út 34. szám alatt
lévő – korábban tüzelőtárolóként használt helyiséget –
garázs céljára kérelmező részére 2018. június 01. naptól
bérbe adja.
A bérleti díj mértékét a 113/2013. (V.24.)
határozatban foglaltak szerint kell megfizetni.

KT

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
Bérleti szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs
Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2018. június 01.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Ikt.szám:…………………..

BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.)
képviselője: Hegedűs Ferenc polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről: Simon Katalin (2651, Rétság, Rákóczi út 34. 1/2.) mint bérbevevő (a
továbbiakban: Bérbevevő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel.
1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező Rétság, Rákóczi út 34. szám alatt lévő 14,4 m2 alapterületű építményt, garázs
céljára.
2./ Jelen Bérleti szerződést a Felek 2018. június 1. napjától kezdődően, határozatlan időre, 1
hónapos felmondási idővel kötik.

3./ Bérleti díj
3.1. A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi
összege: 5.441 Ft + áfa, azaz ötezer-négyszáznegyvenegy forint + áfa.
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A bérleti díjat Bérbevevő Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles
megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
3.2. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat
felülvizsgálni.
4./ Bérbeadó elektromos közművet szolgáltat. A közműszolgáltatás mérése külön mérővel
nem biztosított. A közműdíjat a bérleti díj tartalmazza.
5./ Felek rögzítik, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.
6./ Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a bérleményt kiürített állapotban,
rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.
7./ Bérbevevő a bérleményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik
személy használatába.
8./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben:
8.1. Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30
nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg.
Amennyiben a Bérbeadó a bérleménnyel rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát
gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. szerinti joggal való
visszaélésnek.
8.2. Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a
szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg.
8.3. ha a Felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.
8.4. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli
felmondás), ha a Bérbevevő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem
tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a bérleményt nem rendeltetésszerűen
használja.
9./ Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben
rögzített állapotban adja át a Bérbeadónak.
Amennyiben Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt nem üríti
ki, köteles arra az időre, amíg a bérleményt jogcím nélkül használja, a képviselő-testület által
megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni.
10./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a
szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
11./ A Bérleti szerződés megkötéséhez a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…./2018. (…..) Kt. számú határozatával hozzájárult.
12./ Mindkét fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő
vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni.
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a
Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják
alá.
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Rétság, 2018 ……………………..

...............................................

...............................................

Városi Önkormányzata

Bérbevevő

Bérbeadó

21.) Ajánlatkérés akcióterületi terv elkészítésére
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Zöld város pályázat megvalósítása kapcsán kell
akcióterületi terv elkészítésére árajánlatot kérni három különböző cégtől. A határozati
javaslat tartalmazza a három céget. Ezek az INNO-NIVO KFT Salgótarjánból, Akcióterv
Mérnöki Iroda KFT Kőszegről, illetve a Városfejlesztési Zrt. Budapestről. Őket szándékozunk
megszólítani az akcióterületi terv kapcsán.
A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy célszerű lenne szerződés-tervezetet is csatolni a
megkereséshez, mert ez gyorsítaná az eljárást. Ezért meg kellene kérni a Nógrádi
Fejlesztési Ügynökséget, hogy küldjön egy szerződés-tervezet mintát, amit el lehetne küldeni
a cégeknek.
Nem tudom, hogy ezügyben történt-e valami?
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Igen, megkerestem Bognár Zsófiát, még nem
érkezett meg a minta.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem
szavazzon, aki a határozat elfogadásával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2018.(V. 25.) KT. határozata:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az ajánlatkérés akcióterületi terv
elkészítésére tárgyban készített előterjesztést.
Rétság Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-NG1
kódszámú, „Zöld város kialakítása” című felhívás
keretén belül a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 sz.
„Városi közterületek környezettudatos, család- és
klímabarát megújítása Rétságon” című pályázatra
vonatkozó akcióterületi terv elkészítésére a határozat
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árajánlatokat

kéri

az

alábbi

INNO-NIVO Kft. 3100 Salgótarján, Füleki út 124.
AKCIOTERV Mérnöki Iroda Kft., 9730 Kőszeg,
Bechtold István utca 7.
VÁROSFEJLESZTÉSI ZRT. 1075 Budapest,
Madách Imre út 2-6.

Az ajánlatok zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal
címére kell megküldeni. Az ajánlatok felbontása a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén
történik.
Határidő: 2018. június 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Iktatószám:
Tárgy: Ajánlatkérés
Ügyintéző:

…………………………………
Cím: …………………………………..
E-mail cím……………………………
Telefonszám: +……………………….
Képviselő neve: ………………………
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Tisztelt Ügyvezető Úr!
Rétság Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a TOP-2.1.2-15-NG1 kódszámú,
„Zöld város kialakítása” című felhívás keretén belül a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 sz.
„Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon”
című pályázatra vonatkozóan. A beruházás tervezett összköltsége bruttó 468 102 000 Ft.
A fentiek alapján felkérem a Tisztelt Címet, hogy szíveskedjen árajánlatot tenni az alábbi
feltételek figyelembevételével.
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma:
Rétság Város Önkormányzata
Neve:
Cím:

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Telefon/Fax:

35/550-100 fax: 35/350-712

E-mail:

hivatal@retsag.hu

Képviseletre jogosult személy:

Hegedűs Ferenc polgármester

Kapcsolattartó személy:
Kapcsolattartó személy
elérhetőségei:

Mezőfi Zoltán alpolgármester
alpolgarmester@retsag.hu

2. Árajánlat-kérés tárgya:
A TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 sz. „Városi közterületek környezettudatos, családés klímabarát megújítása Rétságon” című Támogatási kérelemhez kapcsolódó
akcióterületi terv elkészítése.
Az akcióterületi terv elkészítését a tárgyi projekthez tartozó Felhívás és a módszertani
útmutatók előírásainak megfelelően kell elkészíteni.
3. A szerződés meghatározása:
Megbízási szerződés

4. A teljesítés határideje:
Az akcióterületi terv elkészítésének határideje: a Támogatási Szerződés hatályos 1. sz.
mérföldkövének teljesítési határideje
Megrendelő előteljesítést elfogad.
5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Árajánlatkérő előleget nem biztosít.
Rétság Város Önkormányzata részére kiállított és elfogadott számla, valamint
teljesítésigazolás alapján 30 napon belül átutalással.
6. Az ajánlatok bírálati szempontja
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg alapján választja ki a nyertes
Ajánlattevőt.
A tartalmi előírásoknak nem megfelelő ajánlatok nem vesznek részt az értékelésben.
7. Az ajánlattételi határidő: 2018. június 22. 12,00 óra
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8. Ajánlati kötöttség ideje: az ajánlatok benyújtását követő 90 nap
9. Az ajánlat benyújtásának módja és címe:
Az ajánlatot postai úton vagy személyesen szíveskedjen számunkra megküldeni/eljuttatni
a következő címre:
2651 Rétság, Rákóczi út 20.

A borítékra szíveskedjen ráírni:
Árajánlat – „TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 akcióterületi terv”
Csak az ajánlattételi határidő után a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén
bontható fel!
10. A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az ajánlatok elbírálását követően azonnal, legkésőbb 2018. június 29. napján.
11. Ajánlatok bontásának ideje, helye:
Ideje: 2018. június 26. 16,00 órakor kezdődő Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsági
ülés
Helye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
12. Egyéb követelmények:










Felhívom szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek
alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye
meg.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az Ajánlattevő valamennyi, a tárgyi
szolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó feladatok ellátása során felmerülő kiadásait.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérés nem jár
szerződéskötési kötelezettséggel Ajánlatkérő számára (Ptk. 6:74 § (2) bek.) és a
döntéshozó eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzési eljárás során a
hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja.
Kizáró okok: a beszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő:
a) előkészítésben közreműködő személy vagy döntéshozó,
b) aki az a) pontban meghatározott személy Ptk. szerinti hozzátartozója,
c) olyan gazdálkodó szervezet, melyben az a)-b) pontokban megjelölt személy
vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, ügyintéző, kezelő vagy
képviseleti szervének tagja, vagy amelyben az a)-b) pontokban megjelölt
személy tulajdonrésszel rendelkezik,
d) akinek a helyi adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van.
Ajánlattevő a szerződéskötéskor a helyi adóhatóságtól beszerzett igazolással
tanúsítja, hogy a helyi adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül (2. sz.
melléklet).

Fentiek alapján kérem, ajánlatát a mellékelt ajánlattételi nyilatkozaton megtenni
szíveskedjen (1. sz. melléklet)!
…………………….., 2018.. …………….
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Tisztelettel:
……………………………

Melléklet:
1. sz. melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat
2. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Tárgy: A TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 sz. „Városi közterületek környezettudatos, családés klímabarát megújítása Rétságon” című Támogatási kérelemhez kapcsolódó akcióterületi
terv elkészítése..
1. Ajánlattevőként kijelentem, hogy a részemre megküldött ajánlatkérés alapján az alábbi
ajánlatot nyújtom be.
Ajánlattevő megnevezése:

……………………………………….

Székhelye:

……………………………………….

Adószám/Cégjegyzékszám:

……………………………………….

Telefon/fax:

……………………………………….

E-mail cím:

……………………………………….

2. Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérésben megadott ajánlati feltételek rám, mint
ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
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3. Az ajánlatomban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak.
4. Az ajánlatban szereplő ajánlati árat teljes mértékben a fentiek figyelembevételével
alakítottam ki, és nyertességem esetén ezen iratokban szereplő feltételeknek
megfelelően az alábbi összeg erejéig szerződésben is rögzítem vállalásaimat:
Ajánlati ár:
Nettó

ÁFA

Bruttó

Akcióterületi terv
5. Nyilatkozom, hogy nem tartozunk az ajánlatkérésben előírt kizáró okok hatálya alá.
6. Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben előírt alkalmassági követelményeknek megfelelünk.
7. Nyilatkozom, hogy az ajánlatomat 90 napig fenntartom.
Kelt:
…..........................................................
ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

Alulírott,……………………………………………………………………………………mint
a
………………………………………………………………………………..(ajánlattevő neve, címe)
képviselője büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam
képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés
(1a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
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Kelt,……………….év……hó…..nap

……………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírása

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény
A törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet,
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a
külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő
részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
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tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van;

22.) Zöld város pályázat kommunikációs feladataira érkezett árajánlatok
elbírálása
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Az áprilisi ülésen döntött úgy a Képviselő-testület, hogy 6
céget szólít meg a Zöld város pályázat kommunikációs tevékenységének lebonyolítására.
Ettől a 6 cégtől kértünk árajánlatot és szerződés-tervezetet. A megszólított 6 vállalkozás
közül 3 nyújtott be árajánlatot, melyeket zárt borítékban adtak be. Ezeket a Bizottsági ülésen
bontottuk fel. Az Ipolymédia KFT, az Ipoly-Völgyi Televíziósok Egyesülete és a Gödöllői
Innovációs Központ árajánlata szerepelt a borítékokban.
Felvetődött a PVB ülésen, hogy mivel az ajánlott ár kevesebb, mint az erre a célra kijelölt
összeg, azt el lehet-e költeni másra. Jegyző általános helyettese asszony kért egy
állásfoglalást ezügyben Bognár Zsófiától. Zsófia válaszában közölte, hogy elkölthető másra
is a maradék összeg megfelelő érvekkel alátámasztva.
A bizottsági ülésen a három pályázatot áttekintve a legjobban kidolgozott árajánlat, melynek
az összege is megfelelő (585.000 Ft) az Ipoly-Völgyi Televíziósok Egyesületé.
A kiosztott határozati javaslatnak megfelelően javasolja a Bizottság ennek a vállalkozásnak a
kiválasztását a kommunikációs feladatok ellátására.
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs,
kérem szavazzon, aki támogatja a határozat elfogadását.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2018.(V. 25.) KT. határozata:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Zöld város pályázat kommunikációs
feladatira érkezett árajánlatok elbírálásáról szóló szóbeli
előterjesztést.
A beérkezett árajánlatok közül a Képviselő-testület az
Ipolyvölgyi
Televíziósok
Egyesületének
(2660
Balassagyarmat, Rákóczi út 50.) 585.000 Ft-os
árajánlatát fogadja el.
Az ajánlattevőtől a feladat elvégzésére szerződéstervezetet kell kérni.
A kommunikációs feladatok pénzügyi fedezete a 2018.
évi költségvetésben biztosított.
Határidő: 2018. június 11.
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

23.) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Ezzel a napirenddel kapcsolatban kicsit hosszabb vita zajlott
le a bizottsági ülésen.
Az egyik legfőbb vitatéma a Főkefe Kft sorsa volt, illetve az a magatartás, amit ez a KFT. az
utóbbi időben tanúsított az önkormányzattal szemben. Nem küldték vissza sem a 2017-es,
sem az idei meglévő szerződést stb. Visszaélnek a helyzetükkel, és jelen pillanatban
egyértelműen törvénysértő helyzet áll fenn. Elhangzott, hogy elég időt kaptak, nem lépnek
ebben az ügyben, illetve az ott dolgozó embereket is kihasználják. Hathatós jogi lépéseket
kell tenni ennek az ügynek a tisztázása érdekében. Tűrhetetlen az a magatartás, amit
csinálnak.
A másik hozzászólásban elhangzott, hogy a régi határozatok végrehajtásáról nincs
tájékoztatás. Példaként a KRESZ park melletti labdarúgó háló létesítését, a Zrínyi utcai fa
kivágását említette.
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hegedűs Ferenc polgármester: Akkor nem az egyebekben, hanem most szeretném
elmondani, hogy megkerestem a Főkefe vezérét, hogy már a dolgozók is megkerestek azzal,
hogy milyen szankciókat szeretnénk véghez vinni. Elmondtam nekik, hogy jogi útra fogjuk
terelni az ügyet, utána az következik, hogy megszüntetjük ezt a kapcsolatot, és más
vállalkozónak adjuk ki az építményt. A vezető türelmet kért, megnézetik a szerződést egy
jogásszal, és egy apró kiegészítést tennének bele, hogy elszámolható legyen az összeg,
amivel nekünk tartoznak. Közöltem velük, hogy ennek nincs akadálya, de nem változtatunk a
75%-on, se a 14.000 Ft támogatáson nem változtatunk. Emlékeztettem, hogy a Képviselőtestületnek az a legfontosabb, hogy az ott dolgozó rétsági embereket támogassa. Jövő hétre
ígérték az aláírt 2017-es szerződést, és a fizetést. Fogják kérni a Testülettől, hogy tegyünk
engedményeket, de nem sok jóval bíztattam őket. Kérem, hogy egy hét türelmet adjunk még
nekik.
Jávorka János képviselő: Úgy tájékoztatják az ott dolgozókat, hogy a rétsági Képviselőtestület akadékoskodik velük. Határozottan visszautasítom ezt mindannyiunk nevében.
Pontosan a rétsági emberek érdekében próbálunk cselekedni, hiszen a megállapított bérleti
díj úgy lett kialakítva, hogy ha meghatározott számú rétsági dolgozójuk van, akkor nem is
kell bérleti díjat fizetniük.
Hegedűs Ferenc polgármester: Elmondtam a bizottsági ülésen is, hogy az itteni vezető
panaszkodott, hogy mennyire megromlott az épület állaga. Azt válaszoltam, hogy először le
kellene rendezni a tartozást, utána lehet a Képviselő-testület felé fordulni az ilyen kérésekkel.
Addig nincs miről beszélni. Aztán kaptam egy telefonszámot, hogy kivel vegyem fel a
kapcsolatot, ott senki nem tudott semmiről. Kaptam egy ígéretet, hogy a jövő héten hívni fog
engem a vezető, és akkor rendezi a dolgokat. Pillanatnyilag itt tartunk.
Girasek Károly bizottsági tag: Örömmel üdvözlöm Polgármester úr tárgyalásait, és
remélem, ez közelebb visz a megoldáshoz.
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Az egy hazugság, hogy a Képviselő-testületre hivatkoznak. Egy megkötött szerződést be kell
tartani. Ha nincs megkötött szerződés, akkor ki kell menni az ingatlanból. Ezt szociális
kérdésként beállítani nagyon álságos dolog. Az sem igaz, hogy a KFT. csődbe menne, ha
rendesen fizetné a bérleti díjat, hiszen van bevételük.
Hegedűs Ferenc polgármester: A labdafogó hálóra visszatérve, Jegyző úr fog szólni a
Gyurinak.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazzon, aki elfogadja a beszámolót.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a
beszámolót.

24.) Játszóterek felújítása
Előterjesztő: Jávorka János képviselő
Jávorka János képviselő: A hivatal elvégeztette a felmérést a játszóterek állapotáról. A
különböző hiányosságok, feladatok elvégzéséhez anyagi fedezetre van szükség. A
határozati javaslat mellékleteként szerepel az összesített anyagszükséglet, erről kell most
döntenünk.
Hegedűs Ferenc polgármester: Bérci Robinak rég kiadtam a feladatot, hogy minden reggel
a játszóterek ellenőrzésével kezdje a napot. A kisebb javítások folyamatosan történnek,
köszönöm, ha most adunk hozzá anyagi fedezetet, hogy a nagyobb javításokat is el
lehessen végezni.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2018.(V. 25.) KT. határozata:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a játszóterek felújítására beterjesztett
előterjesztést.
A Képviselő-testület az előterjesztéshez melléklet
összesítésben, a játszóterek eszközeinek javítására és
felújítására tervezett 285.000 Ft összeggel, az elfogadja.
A fedezetet a 2018. évre jóváhagyott költségvetés
átalános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: 2018. évi költségvetés soron következő
módosítása
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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25.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munkáról (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Hegedűs Ferenc polgármester: 14-24-ig szabadságon voltam.
A Majális megrendezése előtt a terület rendbetételében segédkeztem.
Elég sok időt töltöttem a Közlekedésfejlesztési pályázat lebonyolításával, sok mindent kértek,
többször kellett aláírni is. Most már rendben lesz.
A ZöldHíd és a Hulladékkezelő ügyében sok minden történt. Május 12. előtt ígéretet kaptam
arra, hogy megvalósul településünkön a lomtalanítás. Tudjuk, hogy ez végül nem valósult
meg. Viszont most ott tartunk, hogy a hulladékudvar 28-ától, hétfőnként a rendelkezésünkre
áll. Arra kérek mindenkit, hogy ne egyszerre akarja kitakarítani a portáját senki, hanem
folyamatosan szállítsa ki azt a hulladékot, amit ott átvesznek. Ide tartozik az elektromos
hulladék, zöldhulladék, papír, üveg stb. Szinte mindent átvesznek. Lakcímkártyával és egy
utolsó Zöld Hidas csekkel kell igazolni, hogy szerződött a ZöldHíddal. Akinek nincs
bejelentett kapcsolata, és nem rétsági lakos, az ne is menjen, mert nem fogják beengedni.
Viszont a szombati napon a környező települések lakóit fogja kiszolgálni ez az udvar.
Remélem, mindenki elégedett lesz ezzel a szolgáltatással, jól fog működni.
Aztán volt az optikai hálózat kiépítése, több kérdésük volt a munka folyamán. Itt kell
elmondanom, hogy május 30-án 10 órakor lesz a föld feletti kábeleknek az átadása,
szeretném, ha a Képviselő-testületből minél többen vennének részt ezen.
Ezért kértem alpolgármester urat, hogy képviselje Rétságot 30-án a ZöldHíd értekezletén, és
ott tisztázza a szelektív hulladékgyűjtő szigetek részleteit is. Szerintem két helyen meg
kellene hagyni a konténereket, mert a KRESZ park, és a Jókai utca elég messze van a
hulladékudvartól, talán jobb lenne, ha nem kellene oda cipelni az üveghulladékot. Viszont azt
kérni kell a lakosságtól, hogy igenis jelentsék azt, amikor azt látják, hogy valaki illegális
hulladékot rak le a gyűjtőszigeteken.
Zoli, ezt légy szíves majd tisztázd, mert nekem azt mondták, hogy lehet olyan megoldás,
hogy nem szűnik meg az összes lerakóhely. Kérdezd meg, hogy ha kettőt szeretnénk
megtartani, akkor tesztnek-e le konténert, elszállítják-e, és ha igen, akkor mennyiért. Próbáld
meg elintézni, hogy ne kelljen érte fizetni.
A közvilágítási hibák bejelentését is intéztem.
A közbeszerződési szerződéseket is alá kellett írni.
A piacon lévő két faház eladóját felkerestem, nem lettek kiértesítve arról, hogy ki lett kötve az
áram, de jövő héten lebontják az építményeket.
A DMRV-s szerződésekkel is volt feladat. Voltak utalások, volt egy állampolgársági eskü. A
Földhivatalban egyeztettünk a 32 hektár ügyében.
A mentőállomás ügyében annyi történt, hogy megkerestek amiatt, hogy nem kaptak még a
területről a telekmegosztási bejegyzést. Megkerestük az építőhatóságot, aztán kaptunk egy
elutasítást, mégpedig azért, mert először le kellene bontani a rajta lévő épületeket. Ennek
megvalósításában kellene valamit döntenünk, mert addig a Földhivatal nem osztja meg a
telket.
Varga Dávid Géza képviselő: A telekmegosztást csak akkor engedélyezi a földhivatal, ha az
valóban telek, és nincs rajta felépítmény. Mivel ez az épület könnyű szerkezetűnek minősül,
de beton alapon van, ezért felépítménynek minősül, és addig a telekmegosztást nem tudják
bejegyezni, amíg ezt el nem bontja valaki.
Hegedűs Ferenc polgármester: A HÉSZ-t is kell módosítani.
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Ma megjelentek a díjbehajtók a Hivatalban 500 lakó névsorával. Én felhívtam Hajnal Zsolt
igazgató-helyettes urat az NHKV-nál, aki azt kérte, hogy azonnal küldjem őket haza, ne
folytassák a tevékenységet, mert rendezetlen a dolog. A behajtók olyan papírral jöttek,
amelyen az volt, hogy az önkormányzat csak hat hónapot fizetett, pedig mi az egész évet
befizettük. Csomó dolog nem fedi a valóságot. Rita elküldött nekik néhányat a behajtó
számlákból, azt megnézik.
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Visszajeleztek, az okozta a problémát, hogy a
felszólítások egy nappal előbb készültek el, mint a sztornó számlák.
Hegedűs Ferenc polgármester: Arra kérek minden rétsági lakost, hogy ne ijedjen meg, amíg
nem rendezik ezeket a problémákat a számlázásokkal, addig nem fogják a végrehajtást
elvégezni.
A mentőállomás ügyében majd valamikor össze kell ülnünk.
A Radnóti úti társasháznál található kerítés lebontását Jegyző úr kiadta a Városüzemeltetési
csoportvezetőnek elvégzésre.
A DIGI-vel kapcsolatban szeretném tőletek megkérdezni, hogy mi legyen. A lakossági
fórumon senki nem volt, akit ez érintett volna. Ritával az volt az ötletünk, hogy ki lehetne
küldeni egy tájékoztatót a környéken lakóknak, és annak függvényében döntenénk. Nap mint
nap hívnak, sürgetve a döntést.
Az optikai kábelt építők azt mondták, hogy teljesen fölösleges, hiszen az általuk épített
rendszer sokkal gyorsabb lesz.
Girasek Károly bizottsági tag: A DIGI-vel kapcsolatban én sem értem, hogy miért kell húzni
az időt. Tőlünk csupán helyet kértek, amiért fizetnének. Ha húzza az időt az önkormányzat,
akkor keresnek egy magánszemélyt, akitől megvásárolhatnak egy földterületet, és abba nem
lesz beleszólásunk. Megvannak a vizsgálatok, nem ártalmas.
A következő, hogy elhangzott a Polgármester úrtól egy pár szó a behajtó cégről. Nem
megnyugtató ez, hiszen várható volt, hogy jönnek. Már korábban is volt ígéret, hogy nem
jöhetnek. Hajnal úr hiába küldette haza ezeket az embereket, hiszen ő nem a főnöke
ezeknek az embereknek. Egy külső cégnek adták át a behajtást, akik jutalékért végzik ezt a
munkát. Folytatódik a cirkusz, ezért ezt valami magasabb szinten kellene elintézni. Itt három
cég van: a hulladék szállító, a számlázó, és a behajtó. A megkötött szerződést nem lehet egy
szóval elintézni. Vissza kell vonni a behajtási megbízást.
Kértem a bizottsági ülésen, hogy legyen bővebb tájékoztató a hulladékudvarral
kapcsolatban. Azt kell, hogy mondjam, Polgármester úr, hogy az elhangzott tájékoztatód
nem pontos. Levelezésben voltam Hartmann Mátyás úrral, a Retsag.net-en részletes
tájékoztató van a Hulladékudvar működéséről.
Valóban megnyílik május 28-án 10.00 órától 18.00. óráig. Nincs más nap más
településeknek. A műszaki igazgató által küldött hirdetményen az szerepel, hogy Rétság,
Alsópetény, Felsőpetény, Bánk, Keszeg, Nógrád, Nőtincs, Ősagárd, Romhány, Tolmács
települések szállíthatnak be. Számítógéppel ellenőrzik a jogosultságot, nyilatkozni kell, hogy
befizette a számlát, esetleg egy régebbi csekket kell bemutatni. A mértékegységek is meg
vannak határozva, hogy miből, mennyit lehet vinni. Nincs szombati nap, mindig hétfőn 10-18
óráig lehet menni. Be kell osztani, hogy akinek ráér hetek múlva elvinni a hulladékot, akkor is
elviheti. Ha egy napon sokan megrohanják, az nem jó. Ugyanakkor üdvözlöm a lehetőséget,
hogy megnyílik. Egyszer már kinyitották, akkor is pozitív tapasztalatok voltak. Akkor
veszélyes hulladékot is átvettek, most nem. A közleményben mindez pontosan le van írva,
ezt nagyobb körben közhírré kellene tenni.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Akik fával fűtenek, és nincs bekötve a gáz az ingatlanukban,
és igénybe kívánják venni a 12.000 Ft-os támogatást, azoknak egy nyilatkozatot kell aláírni a
hivatalban, és amikor összegyűlt, mi felküldjük a minisztériumba, ide fogják küldeni a pénzt,
mi pedig majd kiosztjuk.
Amit kaptunk 24 m3 tűzifát, annak nincs köze ehhez a támogatáshoz, azt ki kell osztani.
Kotroczó Balázs képviselő: Ezt bele kell tettetni a Hangadóban.
Girasek Károly bizottsági tag: Ha nem gázzal fűtök és nem is fával, akkor én is
igényelhetem a 12.000 Ft-os támogatást? Rajtunk kívül van még pár lakás, ahol villannyal
fűtenek.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ezt meg kell kérdeznem.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Ezt a napirendet is meghallgatta a Bizottság, tudomásul is
vette. Elhangzott egy olyan javaslat, hogy jó lenne, ha ez a napirend is írásban lenne leadva.
Így lenne visszakereshető.

26.) Egyebek

Jávorka János bizottsági tag: Nagy tisztelettel meg szeretném köszönni minden
közreműködőnek a munkáját, akik a Majális rendezvénnyel kapcsolatban sokat tettek azért,
hogy jól sikerüljön a rendezvény.
Többen kérdezték tőlem, hogy mi a helyzet a padokkal?
Dr. Varga Tibor jegyző: Gyurinak kiadtuk a feladatot, mondtam, hogy nem érdekel mibe
kerül, rendelje meg a 44 darab padot. De aztán rájöttem, hogy érdekel, mert 100.000 Ft egy
darab pad. Erről majd a Testületnek döntenie kell. Majd egy rendkívüli ülést kell emiatt
tartani. Sajnos, ilyen árak vannak.
Jávorka János képviselő: Vasárnap lesz a gyermeknap 14.30 órától. Mindenki hozza a
gyermekét, unokáját. Remélem, jó idő lesz.
Girasek Károly bizottsági tag: Rossz idő esetén bizonyos programok a művelődési
központban lesz megtartva.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Megkeresett a Petőfi utcából Rompos Dezső úr, és az a
kérése, hogy a volt gimnázium udvarán álló nagy fűzfa átlógó ágait le kellene gallyazni.
A múltkori projektértekezleten megkaptuk a véglegesnek szánt terveket, amik tartalmazzák,
hogy melyik akcióterületen milyen munkálatok lesznek. A templomkerttel kapcsolatban az
volt az eredeti határozatban, hogy növényzetcsere lesz. A projektértekezlet után kimentünk a
helyszínre, és abban maradtunk, hogy kialakításra kerülne egy viakolorral kirakott járda, ami
nyitva lenne a József Attila és a Templom utcák felől. Ezek a kijáratok akadálymentesek
lennének. Kialakításra kerülne egy szabadtéri oltár is, ami szintén viakolorral lenne kirakva.
A főút felőli bejárat is ki lenne szélesítve.
A bejáráskor szomorúan láttam, hogy az egyik kopjafa nagyon rossz állapotban van. A
javítását minél gyorsabban meg kellene oldani.
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Hegedűs Ferenc polgármester: A szabadtéri oltár az én kérésem volt, köszönöm szépen.
És a nagyparkoló ügyében hogy döntöttetek?
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Még az nincs eldöntve. Le van írva a tervezetben, hogy mi
hogyan lesz. Volt egy részletes helyszíni bejárás. A járda mindenképpen tovább lesz építve,
és a nagyparkolónál kialakítanának egy zöldterületet, mely tükörképe a már meglévőnek. Kb.
2-3 parkolóhely esne áldozatul. Nagyon szép terveket tett le a kertész is, alakul a dolog.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Némethné Rasztoka Éva szeretné, ha a közterületen lévő, a
hivatal mögötti platánfák egy kicsit le lennének gallyazva, mert elég sok ága lóg be az ő
területére.
Polgármester úr felé szeretném mondani, és a lakossági fórumra utalnék vissza, hogy
tisztelettel, de annál nagyobb nyomatékkal kérném tőled, hogy a békesség kedvéért hagyd
végig mondani a hozzászóló mondandóját. Van még másfél éved. Vannak olyan helyzetek,
amikor nem értünk egyet. Bár a mai ülésen ez nem volt elmondható. Hagyni kell végig
mondani a képviselőknek a mondandójukat, legfőképpen úgy, hogy itt is van 6 percünk
beszélni, 2 percünk visszaválaszolni, és még hosszabbítást is lehet kérni. Nem tartom
szerencsésnek azt, hogy a kellemetlennek tűnő kérdéseknél próbáljuk megvonni a szót,
vagy belebeszélünk, megpróbáljuk elhallgattatni. Ez szerintem nem tesz jót semminek,
egyébként nagyon kellemetlen dolgok nem szoktak elhangzani. Jót tenne az
együttműködésnek, ha ezt a szabályt betartanánk, ezt megköszönném.
Szerintem másnak is megütötte a fülét a keddi bizottsági ülésen, hogy volt egy olyan
mondat, mi szerint megakadályoztuk a Hivatal felújítását.
Hegedűs Ferenc polgármester: Ezt most is elmondom.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Biztos, hogy nem. Volt egy pályázat, de mindenki tudja, hogy
nem tudtunk azon részt venni, mert a magántulajdonosok miatt kizáródtunk. Emlékezni kell
arra, hogy időközben érkezett egy nagyon jó javaslat a kormánymegbízottól, melyben
felajánlotta, hogy cseréljük el a megmaradt részünket a munkanélküli központra. Nekik is jó
lenne, ha egy helyen lennének, és a tulajdonviszonyok is tisztulnának. Az együttélésből
általában szoktak lenni konfliktusok. Szeretném ugyanakkor hangsúlyozni, hogy nagyon jó,
hogy itt van a Kormányablak, nagyon jelentős szolgáltatás emelkedés ez a városnak. Annak
volnék a híve, hogy a közös együttélés hátrányait próbáljuk meg csökkenteni. Abban a
pillanatban, ha itt fejlesztjük a hivatalt, ezzel konzerváljuk a társbérleti állapotot. Hosszútávon
mindenképpen gondolkodnék egy profil tisztításban, egy más helyszínre való
költözködésben. Ha nem a munkaügyi központ, akkor egy másik helyszín. Szeretném
hangsúlyozni, hogy nem mi akadályoztuk meg, hanem a kormánymegbízott azt mondta,
hogy kér egy Képviselő-testületi döntést. Utána azt mondta, hogy egyöntetű igent akar látni,
és hivatkozott arra, hogy a polgármesternek egyedül nem egyezik ebben a véleménye, te
nem támogattad a költözködést. Azt mondtad, hogy szerinted a központban kell lenni a
Városházának, szerintem nem tilos 100 méterrel odébb lenni. Szerintem mindenképpen jól
jártunk volna, akkor a parkoló kérdés sem lenne már kérdés. Ott van egy viakolorral kirakott
parkoló, egy hőszigetelt, légkondival ellátott, nagyon takarékos épületet, ahol az itt dolgozók
is megtalálhatták volna a 21. századi körülményeket a saját munkaterületükön, beleértve a
polgármester munkaterületét, dolgozószobáját.
Megütötte a fülemet a bizottsági ülésen, hogy volt egy olyan gondolat, hogy vegyük meg a
magántulajdonban lévő irodákat. Készült egy értékbecslés, és a magántulajdonok is
mondtak egy árat. Fényévek voltak a két ár között. A magántulajdonosok igényei közelebb
voltak a 40.000.000 Ft-hoz, az értékbecslés pedig alig érte el a 10.000.000 Ft-ot. Ezzel nem
tudunk mit kezdeni, nem mondhatjuk azt, hogy a helyzet megoldása érdekében az
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értékbecslésnél jóval drágábban vásárolunk, mert ezért börtönbe szokás menni. A mai
napon jártam az egyik biztosítónál, és szóba hoztam ezt a dolgot. Ő nagyon meglepődött.
Ezek szerint nem beszéltetek erről?
Hegedűs Ferenc polgármester: Nem. Nem volt értelme beszélni, mert itt teljes elutasítás
volt.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Hadd fejezzem be, és aztán hallgatlak. Szerintem itt beállt
egy patthelyzet, úgyhogy le is kellene venni napirendről. Gondolkodni nem tilos, kár, hogy
nem ültünk le annak idején kötetlenül beszélgetni. Ez a hajó elment, előterjesztés nem
készült. Annyira nem fontos, csak nem árt tisztázni, hogy mitől alakult ki ez az állapot.
Nekem ma is megerősítette a tulajdonos, hogy nem kívánja eladni, mert a használati értéke
abból fakad, hogy itt van. Az utca másik oldalán már életképtelen ez a vállalkozás.
Azt kérném, hogy ha vannak ilyen saját gondolatok, esetleg félreértésre okot adható egyéb
más információ, akkor hívjál össze bennünket, az nem tilos, el fogunk jönni.
Ha jól emlékszel, az összes pályázatnál felajánlottuk a segítségünket, mégis sikeresen
elterjedt a városban, hogy a Képviselő-testület nem hagy téged dolgozni. Ez mind nem igaz.
Az összes elénk kerülő pályázatot támogattuk, sőt felajánlottuk a munkánkat. Egy kérésünk
volt, hogy intézd el, hogy a pályázat sikeres legyen. Senki nem fogja tőled a dicsőséget
elhappolni.
Az a kérésem, tehát, hogy hagyjuk egymást beszélni, nem szavunkba vágni. Mi is
meghallgattunk a lakossági fórumon, volt vagy fél óra hossza. Ha úgy döntöttél volna, hogy 2
órát beszélsz, azt sem korlátozta volna senki.
Hegedűs Ferenc polgármester: Nem akartam senkinek a szavába vágni, és szerintem nem
is vágtam bele. Ott volt nekem kellemetlen, mikor a 220.000.000 Ft-os piac miatt
szemrehányást tettetek. Nem személyeskedek, az hangzott el, hogy én arra nem pályáztam,
el akartam sumákolni. Nem sumákoltam el, én ezt kiveséztem a Balla Misiékkel, hogy a
kettőt úgysem lehet megnyerni, inkább pályázzak a nagyobbra. Itt a példa, hogy lesz
piacterünk is, és az előbb sorolta Elnök úr, hogy mik lesznek még. Nem akarok ezzel többet
foglalkozni, akkor nagyon fájt, hogy azt próbáltátok előadni a városnak, hogy elengedtem
ennyi pénzt.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Ezt mi nem tudtuk.
Hegedűs Ferenc polgármester: Dehogynem, elmondtam.
A másik, hogy most is elmondom, és még van másfél évem, hogy soha nem cserélnék egy
munkaügyi központért önkormányzatot. Bírjátok ki ezt a másfél évet, lesz újra választás,
akkor lehet cserélni.
Engem Dr. Szabó Sándor felhívott, hogy kapott 7,5 milliárdot a megye. Minden egyes
kormányablak, aki önkormányzathoz költözött, tetőtől talpig felújítható. Benne lehetett volna
a parkoló is, és nem lenne miről beszélni. Nyugodtan megférnénk, nem lenne semmi
probléma. Ki lehet számolni, hogy hány száz millió forintba fog kerülni, mire teljesen fel lesz
újítva. Azt mondom, hogy hűtlen kezelést folytattunk, hogy azt nem fogadtuk el.
Az üzletekről azt mondom, hogy ott még lehetőséget sem adtunk. Nem ültünk le velük
egyeztetni. Varga Dávid képviselő társam mondta, hogy ha 450.000.000 Ft-ot kap a
kormányhivatal az épület felújítására, akkor nem érte volna meg 10 %-ot önrészként
befizetni?
Én a város gazdagodását képviseltem.
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Nem tudom, hogy ez a 450 millió honnan jön, mert ilyen
előterjesztést mi nem láttunk. Nem volt miben döntenünk, ilyen előterjesztés előttünk nem
volt.
Ilyen pályázat nem is volt. Senki nem vette le.
Varga Dávid Géza képviselő: Roppantul örülök, hogy ha egyszer lenne egy ülés, ami
viszonylag időben véget érne, akkor előkapunk egy ilyen témát, beszélünk még egy órát az
elmúlt három év meg nem tett, vagy eltérő véleményéről.
Mondanám, hogy egyetértek veled, Zoli, de nem értek egyet. Ezt most miért volt szükség
felemlegetni? Hogy jött most ide? Te mondtad el, hogy egy teljesen normális ülés volt, és
akkor bedobunk egy ilyet? Hogy jutottunk el ide?
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Mindenki azért van itt, hogy a város érdekeit szolgálja. A
tavalyi lakossági fórum után is vissza kellett térni bizonyos dolgokra. Most Alpolgármester úr
nagyon úri módon mondta el, hogy mit kér. Ez a csere dolog már sokszor visszatért, azért
kellene már tisztába tenni. Egyik ember ezzel ért egyet, a másik mással. Akkor van gond, ha
egymásra akarjuk kenni, hogy ki mekkora lehetőséget szalasztott el. Ezért kellene
ragaszkodni a tényekhez.
Egyébként Téged nem kell megvédeni, megvéded te magad.
Hegedűs Ferenc polgármester: Nem pályázat volt, elmeséltem nektek, amit Dr. Szabó
Sándor mondott, hogy milyen lehetőség van. Nem véletlenül döntöttetek arról, hogy legyen
felértékelve a magáningatlan. Ahhoz kötötték, hogy a tulajdoni viszonyok legyenek rendezve.
Ez nem pályázat volt, nekünk csak áldásunkat kellett volna adni.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Hogy hogyan került ide, az jogos kérdés. Kedden ezek
elhangzottak, hogy tegyük helyre. Én benne vagyok, csináljunk egy előterjesztést, bár
előrébb nem jutunk.
Azért indult az értékbecslés, mert nem fértünk bele a koncepcióba, ezért kérte a
kormánymegbízott, hogy vásároljuk meg az ingatlant. Aztán elkészült egy értékbecslés, ami
nem került ide. Gyakorlatilag itt megálltunk, mert túl nagy volt a különbség. Lehet egyeztetni,
de ekkora különbség nem fog eltűnni. Az értékbecsléstől amúgy is csak 10 %-kal lehet
eltérni. Azzal egyetértek, hogy mindenki adna 10 % önrészt, de itt vásárolnunk kellett volna.
Az pedig kicsit neccesebb. Ezért rekedtünk meg ebben a történetben. Nincsen semmi baj,
nem őrzök haragot a szívemben, csak aknákat hagyunk magunk után.
Hegedűs Ferenc polgármester: Emlékeztek, mikor a buszmegálló miatt megvettük a C
lakást? Ahhoz volt értékbecslés? Senki nem foglalkozott vele, mert ahhoz, hogy
megvalósuljon a beruházás, akkor ki kellett fizetni.
Girasek Károly bizottsági tag: Személyeskedtél, Polgármester úr, én nem teszem. Nekem
bizottsági tagként jogom van véleményt alkotni. A többiek majd eldöntik, hogy a véleményem
szerint hogyan döntenek. Itt nem szavazhatok, de véleményem lehet. Ne emlegesd, hogy
semmi szavam nincs! Tessék tudomásul venni, hogy bármelyik rétsági állampolgárnak joga
van kérdezni és véleményt mondani! Igen, köze van hozzá, hogy mi történik az
önkormányzattal, az önkormányzat pénzével. Igaza van Doktor úrnak, hogy nem volt
előterjesztés, beszélgetés volt. Azt is kérjük tudomásul venni, hogy írásban kell előterjesztést
hozni, ez van az SZMSZ-ben, arról lehet szavazni. Elhangzott szóbeszédről nem lehet
szavazni.
Azt mondod, hogy 440.000.000 Ft-ot kaptunk volna.
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Hegedűs Ferenc polgármester: Nem kaptunk volna, annyi volt a rétsági hivatalra.
Girasek Károly bizottsági tag: Ne szóljál bele, azt kérte az Alpolgármester úr!
Jól mondtad, a kiigazítás helyes lett volna. Ennyit kapott a Kormányhivatal. Mi közünk
hozzá? Ebbe az épületbe nekünk 1/5-öd részünk van. Mi költsünk egy olyan helyet, amit
nem mi okoztunk, nem a mi oldalunkon van, miért nem vette meg a Kormányhivatal?
Történt egy értékbecslés, bűncselekmény lett volna négyszeres árat fizetni, tilos lett volna.
Miért nem vette meg a Kormányhivatal? Mi közünk hozzá? Nem mi adtuk el.
Nem kell olyanokat bedobni, hogy a parkoló miért nincs megcsinálva. Mert. A
buszmegállónál értékbecsült áron vette meg az önkormányzat, bár én is sokallottam. Nem
kell elővenni, az törvényesen volt drága. Egy önkormányzat nem vásárolhat 10.000.000
értékbecsléssel 40.000.000 Ft-ért. Ha a tulajdonos nem adja, akkor hiába erőlködsz, nem
lehet megvenni sem és kisajátítani sem.
Hegedűs Ferenc polgármester: Az ülést 18. 45 órakor bezárom.
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