
Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülése szeptember 27. péntek
16.00 óra. PVB. ülés id´́opontja: szeptember
24. kedd 16.00 óra. El´́oterjesztések benyújtásá-
nak határideje: szeptember 16. hétf´́o 12.00 óra.

Munkatervben tervezett napiren-
dek: 1) Az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének módosítása, El´́oter-
jeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester 2)
Beszámoló a testület lejárt határidej ´́u
határozatainak végrehajtásáról és az át-
ruházott hatáskörben hozott döntések-
r´́ol. El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc pol-
gármester. 3) Tájékoztató a két testületi
ülés közötti id´́oszakban az önkormány-
zat érdekében végzett polgármesteri
munkáról. El ´́oterjeszt´́o: Heged´́us Ferenc
polgármester.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2019. SZEPTEMBER
Heged´́us Ferenc polgármester: Minden

hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Szeptemberben 9.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Szeptemberben 25.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Szeptember-
ben 2., 9., 16.,   23.,  30.

Felhívás
Polgármester 

és képvisel´́o-jelölteknek

A Hangadó szerkeszt´́osége ebben az
id´́oszakban is segíteni kívánja az ön-
kormányzati (és nemzetiségi önkor-
mányzati) választáson induló jelölteket
programjuk megismertetésében. Ezért
felhívással fordulunk azon rétsági je-
löltek felé, akiket sikeresen nyilvántar-
tásba vettek. Október els´́o napjaira egy
választási különszámot készítünk. A
polgármesteri és a képvisel´́oi jelöltek-
nek egy általuk beadott írásos szöveg
alapján lehet´́oséget biztosítunk arra,
hogy elmondják elképzeléseiket, terve-
iket az elkövetkez´́o öt évre. 

A bemutatkozó szöveg terjedelme
képvisel´́o-jelölteknél maximum 3500
karekter (kb. egy gépelt oldal 12 pontos
Times bet´́uvel). Polgármester jelöltek
esetében maximum 5000 karakter. A
bemutatkozáshoz fényképet is javaso-
lunk csatolni. A leadott szövegeket tar-
talmi szerkesztés nélkül közöljük.

A bemutatkozásokat és a fényképet
elektronikusan kérjük elküldeni a
konyvtar@retsag.hu címre, (esetleg
adathordozón leadni). Akinek fénykép
csak papír alapon elérhet´́o, a scannelés-
ben segítünk. Leadási határid´́o: 2019.
szeptember 19. 16.00 óráig.

Rétsági Televízió

A Rétsági Televízióban ugyancsak biz-
tosítunk bemutatkozási lehet´́oséget.
Képvisel´́o-jelölteknek 2 perc m´́usori-
d´́ot, polgármester-jelölteknek 5 perc
m´́usorid´́ot biztosítunk, ami vágatlanul
felvett anyagot jelent.

M´́usorba jelentkezhetnek: szeptem-
ber 9-t´́ol szeptember 19-én 16.00 óráig
személyesen a M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtárban.

A felvételeket a jelentkezéskor meg-
beszélt id´́opontban vesszük fel szeptem-
ber 10. és szeptember 20. között munka-
napokon reggel 8 és 16 óra között.

A m´́usorok október 1-t´́ol 12-ig a
szokásos m´́usorrend szerint kerülnek
sugárzásra.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban sze-
repel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is. Továb-
bi hirdetési lehet´́oséget kínálunk a Rétsági
Televízió napi 24 órás képújság felületén is.

Iskolakezdési támogatás

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testülete Szociális Bizottság

FELHÍVÁS 

2019. évben a Szociális Bizottság 236/
2019. számú határozata alapján ismét le-
het´́oség “Iskolakezdési támogatás” bizto-
sítására, azon általános, közép vagy a fel-
s´́ofokú oktatási intézményekben nappali
tagozaton tanulók részére, akik nem ré-
szesülnek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben. A beiskolázási támoga-
tás kifizetéséhez iskolalátogatási bizo-
nyítványt, illetve hallgatói jogviszony iga-
zolást kell csatolni azon tanulóknak, -
akik nem Rétságra járnak általános isko-
lában, - akik közép és fels´́ofokú oktatási
intézményben tanulnak. A támogatás ösz-
szege 2019. évben 10.000 Ft tanulónként.
Az iskolalátogatási bizonyítvány benyúj-
tásának határideje 2019. október 31.

Jávorka János
Szociális Bizottság elnöke

Pályázati felhívás
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete pályázatot hirdet a Piac udvarban
lév´́o nyilvános illemhely üzemeltetésére,
az alábbi feltételekkel: 
— az üzemeltetési szerz´́odés határozatlan

id´́ore szól, 3 hónapos felmondási hatá-
rid´́ovel, 

— az önkormányzat bérleti díjat nem kér,
— az üzemeltetéssel, fenntartással kapcso-

latos költségek a vállalkozót terhelik, 
— a vállalkozó köteles biztosítani az il-

lemhely zavartalan üzemeltetését. 
A pályázónak rendelkeznie kell a tevé-
kenység végzéséhez szükséges engedé-
lyekkel, szakhatósági hozzájárulásokkal.
Az illemhely használatának díját a vállal-
kozó állapítja meg. A pályázatot 2019.
szeptember 16-án 12:00 óráig kell benyúj-
tani a Rétsági Polgármesteri Hivatal
(2651 Rétság, Rákóczi út 20.) címre.

Felhívás
Az ´́oszi id´́ojárás során várható kerti mun-
kákkal összefüggésben felhívjuk a tisztelt
Ingatlantulajdonosok (használók) figyel-
mét a 19/2013. (XI.26.) rendelet a közös-
ségi együttélés alapvet´́o szabályairól,
valamint ezek elmulasztása, megszegé-
se jogkövetkezményeir´́ol szóló helyi ren-
deletben, a kerti hulladékok égetésével
kapcsolatos el´́oírások betartására. 

A jogszabály szerint kerti hulladék,
nyesedék (nem ünnepi) hétf ´́oi napokon
égethet ´́o 6.00 órától, 20.00 óráig. Fontos
betartani az égetéssel kapcsolatos egyéb
szabályokat is, valamint figyelemmel
lenni a széljárásra és arra, hogy a kör-
nyez´́o ingatlanok tulajdonosainak ne
okozzanak indokolatlan kellemetlensé-
get. Itt kiemelten meg kell er´́osíteni,
hogy égetni kizárólag kerti hulladékot,
nyesedéket, száraz avart szabad. Nem
égethet ´́ok egyéb anyagok, háztartási
hulladék, gumi, m´́uanyagok, festékek,
veszélyes anyagok.

A rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig
terjed´́o közigazgatási bírság is kiszab-
ható.

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
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