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Kerepl´́os téltemetés
A Kerepl´́o Néptánc Egyesület ebben az évben
is megrendezte téltemet´́o programját. Szó mi
szó, éppen ideje volt megrémíteni a zimankós
hideget. Elég volt! Jöjjön a tavasz!

A jelmezekbe öltözöttek, és az érdekl´́od´́ok
fényes napsütésben gyülekeztek a MOL kúttal
szemben. Egy hatalmas kerepl´́o nem csak az
egyesület szimbóluma, hanem élénken kattog-
va kezdte a zajkeltést, amihez dobok, sípok is
csatlakoztak. Mert hát a télijesztés egyik mód-
szere, hogy minél nagyobb hangzavarral ´́uzzük
el a gonoszt. A zajos, jelmezes, vidám menet a
Nagyparkolóba érkezve körülvette a gonosz
szellemet megtestesít´́o szalmabábot, majd dal-
lal, tánccal járták körbe.  Majd rövidesen kör-
benyaldosták a vörösl´́on felcsapó lángnyelvek.

A vendégeket már a téren is forró teával, és
zsíros kenyérrel vendégelték meg a szervez´́ok,
amit persze kés´́obb a m´́uvel´́odési ház aulájában
is kínáltak.

A program a színházteremben folytatódott.
A megjelenteket Simon Katalin köszöntötte. A
jó és a gonosz küzdelme került színre itt is,
Fabók Mariann bábm´́uvész el´́oadásában. A
bábm´́uvészet ikonikus alakja, Vitéz László kö-
nyörtelenül ellátta a fekete ördög baját. A vas-
tapssal fogadott közös játék után a jelmezesek
felvonulása következett.

Hagyományosan a m´́uvel´́odési központ au-
lájában vette következ´́o felvonását a móka.
Közben a zenekar behangolt, és megszólalt a
muzsika. Akik ezennel a hangszereket megszó-
laltatták: Ladányi Ferenc, Keresztes Nagy Ár-
pád és Walch Márton (dob). 

Nem kellett sok biztatás, csupán bejelentés,
hogy indul a táncház. 

Miközben a zenekar pihent pár percet, já-
tékos vetélkedés, fánkev´́o verseny volt. Majd
közös énekléssel, újabb tánccal, és tombolával
folytatódott nap.
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Városházi tudósítások

Február 6-án egy soron kívüli ülésen
tárgyalt a képvisel´́o-testület a víziköz-
m´́u vagyon ingyenes átadásáról. A sür-
g´́osséget az indokolta, hogy a DMRV
párnapos határid´́ot szabott a válaszra.

A képvisel´́ok a vitában elmondták,
hogy a vízhálózat Rétság lakóinak kö-
zös befizetéséb´́ol épült, az a város kö-
zös tulajdona. Jelenleg üzemeltetésre
van átadva a vízm´́unek. Karbantartá-
sára a bevételb´́ol képzett felújítási ke-
ret ad garanciát, hiszen a bevétel
100%-ban a vízm´́uhöz folyik be. El-
hangzott, hogy az ingyenes át-
adás okozhat gondokat a jöv´́o-
ben a fejlesztéseknél, a karban-
tartásnál, és a városnak nem lesz
ráhatása a m´́uködtetésre.
Amennyiben ez egy kormányza-
ti szándék, akkor úgy kell fel-
tüntetni és ne az önkormányza-
tok önkéntes lemondására épüljön. A
döntés végül úgy hangzott, hogy eb-
ben a formában az el´́oterjesztés nem
alkalmas határozathozatalra, a testület
kéri az átadási szerz´́odést. Annak rész-
letes tanulmányozása után hoznak
majd döntést. (Az irat a február 24-i
testületi ülésre nem került be.)

Február 24-én került sor a munkaterv-
ben tervezett következ´́o ülésre.

Els´́o napirendként a város költségveté-
se szerepelt. A PVB elnökének össze-
foglalójában kitért a bizottsági vita
fontosabb részleteire. A költségvetés
alapos, részletes munka. Jól áttekint-
het´́o, és az el´́oterjesztés szöveges része
eligazítja a táblázatokat nehezebben
kezel´́oket is. A városi költségvetés sta-
bil, jelent´́os tartalékkal rendelkezik.
Ennek a tartaléknak a célja a pályázati
tervekhez az önrészek biztosítása, és a
fejlesztési, karbantartási feladatok meg-
valósítása. A költségvetés biztosítja az
intézmények jó színvonalú m´́uködé-
sét. Az is tény, hogy a város forrásai
közül kiemelked´́o a helyi adóbevétel,
de a központi költségvetés a normatív
támogatási rendelethez viszonyítva
mintegy 94 millió forintot von el a vá-
rostól. Tehát a központi támogatás he-
lyett ezt az összeget a helybéli bevéte-
lekb´́ol, a rétsági emberek és vállalko-
zások adójából kell fedezni. Az is el-
hangzott, hogy a képvisel´́o-testület eb-
ben az évben is tervezi dolgozóinak
bérkompenzációját, de az igazságos
döntéshez meg kell ismerni az egyes
ágazatokra vonatkozó központi bérin-
tézkedések hatását. A testület ennek is-

meretében dönt az önkormányzati bér-
támogatásokról, de az a döntést´́ol füg-
getlenül január 1-t´́ol visszamen´́oleg
érvényes lesz a dolgozók számára. A
jól el´́okészített, a város m´́uködését ga-
rantáló költségvetést a testület 4 igen
szavazattal fogadta el, két tartózkodás
mellett. Az elfogadott rendelet megta-
lálható a város honlapján.
Egy eljárási ok miatt az elfogadott
költségvetést még ezen az ülésen mó-
dosította a képvisel´́o-testület, mert a
januárban még m´́uködési engedéllyel

nem rendelkez´́o Család- és
Gyermekjóléti Központ költ-
ségeit csak így lehetett beter-
vezni.
Módosította a képvisel´́o-testü-
let a 2016. évi költségvetést is.
A változást tulajdonképpen a
testületi döntések, illetve tech-

nikai átvezetések indokolták. Az el´́oz´́o
év pénzügyi mérlege ezekkel a módo-
sításokkal az áprilisi ülésen kerül elfo-
gadásra. Ennek a napirendnek a vitá-
jában hangzott el, hogy a város jelen-
leg kedvez´́o gazdasági helyzete, a je-
lent´́os helyi adóbevétel, és tartalékalap
képzése azért lehetséges, mert a két
évtizeddel ezel´́otti városvezetés fele-
l´́os döntéseket hozott az Ipari Park
megvalósítására, és jelen formájában
való üzemeltetésre. Az azóta ide bete-
lepült üzemek biztosítják a város adó-
bevételének jelent´́os részét, és adnak
fedezetet a biztonságos városüzemel-
tetéshez. A hozzászóló kitért arra,
hogy ez a bevétel az indulástól eltelt
évek alatt mára elérte a kb. másfél mil-
liárd forintot. 
A város északi részén létesül´́o autó-
busz öblök kialakításának terveihez
nyújtott be plusz igényt a tervez´́o, te-
kintettel arra, hogy a Rózsavölgy utca
felé vezet´́o járda mellett lakó tulajdo-
nosok a járda kialakításával egyide-
j´́uleg kérték a telkük határán kerítés
megépítését. A testület úgy döntött,
hogy amennyiben a pályázat elfogadja
ezt a kiegészítést, akkor a kívánt célra
alkalmas kerítést tervezzen a tervez´́o,
és ehhez megszavazta a többletigény
biztosítását.
Utólag döntött a testület arról, hogy a
közmunkásoknak szervezett számító-
gépes tanfolyamon munkaid´́oben való
részvételhez hozzájárul.
Döntött a testület egy tulajdonosi hoz-
zájárulásról, ennek keretében a villa-
mos hálózat fejlesztése történhet meg

a volt laktanya területén lev´́o 356/31
helyrajzi számú ingatlan bekötésével a
Radnóti utcáról.
Már korábban tárgyalt a testület az
Optimális Kft biztosítási ajánlatairól.
A jelenlegi javaslatban az önkormány-
zati vagyon és csoportos balesetbizto-
sítás szerepelt. A testület a vagyonbiz-
tosítási szerz´́odést elfogadta.
Napirenden szerepelt a civil és sport-
szervezetek támogatási pályázatának
kiírása. Tulajdonképpen az el´́oz´́o évi
feltételekkel és adatlappal pályázhat-
nak a bejegyzett szervezetek önkor-
mányzati támogatásra. A kitöltött igé-
nyeket papír alapon és elektronikusan
is be kell nyújtani március 17-ig, így a
márciusi ülésen döntés születhet a ke-
retek felosztásáról.
A buszöblök építési terveivel függ
össze a csapadékvíz elvezetése. Mivel
az elvezet´́o árkok egy része a Magyar
Állam tulajdonában van, a létesítéshez
ingatlanhasznosítási szerz´́odést kellett
kötni. Ezt a testület megszavazta.
Egy korábbi határozat módosítása
azért került újra el´́oterjesztésre, mert a
fakivágási kérelem szakmai vélemé-
nyezésére felkért szakért´́o nem vállal-
ta a munkát, így új személy kijelölése
vált szükségessé.
Az ELM ´́U-ÉMÁSZ Energiakeresked´́o
Kft küldött ajánlatot, hogy a meglév´́o
gázszolgáltatási szerz´́odést a jelenlegi
szolgáltató helyett velük kösse meg a
város. A testület úgy döntött, hogy a
mostani egyetemes szolgáltatóval
fennálló szerz´́odést fenntartja. 
Szükségessé vált a közbeszerzési sza-
bályzat módosítása a törvényi el´́oírá-
sok változása miatt. A szabályzat ké-
szítésével megbízott szakért´́o a sza-
bályzatot benyújtotta, azt a testület el-
fogadta. Jöv´́obeli közbeszerzéseknél
ezt kell alkalmazni.
A Balassagyarmati Református Egy-
házközség nyújtott be kérelmet, hogy
pályázati úton létesítene új imaházat.
Ehhez térítésmentesen kéri tulajdonba
adni a Templom utca 11. számú épüle-
tet. (Volt fizikoterápia) A PVB elnöké-
nek összefoglalójában elhangzott,
hogy a nemzeti vagyon nem adható
ingyenes tulajdonba. A tulajdonosvál-
tásnak szigorú el´́oírásai vannak. A tes-
tület a pályázat részletes kiírásának
megismerése után dönt, hogy a tartós
használatba adás, vagy a pályázati
pénzb´́ol való megvásárlás lehet´́oségé-
vel tudja-e jobban segíteni az imaház
megvalósítását.
Hustyava Katalin kérelmet nyújtott be,
hogy az ingatlana mellett lév´́o volt
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CISZ ház vakolata sérült és az udvará-
ba hull. A testület az igényt jogosnak
ítélte, és a lehullott vakolat eltávolítá-
sára intézkedett a Városüzemeltetési
Csoport bevonásával. Ennek eredmé-
nyér´́ol, illetve a szükséges további
munkákról és annak költségér´́ol a tes-
tületet tájékoztatni kell.
A Rétsági Önkéntes T´́uzoltó Egyesület
több el´́oterjesztéssel is szerepelt a na-
pirendek között. Els´́oként beszámolt
az el´́oz´́o évi tevékenységér´́ol, amit a
testület elfogadott. Következ´́o kérelme
a 2016. évi támogatási szerz´́odésben
meghatározott összegek felhasználá-
sának módosítása úgy, hogy a f´́oösz-
szeg azonos maradt. A testület ezt is
elfogadta. Harmadik indítványként a
2017. évi támogatás szerepelt, amely
az egyesülettel megkötött feladatellá-
tási szerz´́odésen alapszik. Az önkor-
mányzat a benyújtott költségfelhasz-
nálási terv szerint, az el´́oz´́o évivel azo-
nos mértékben megszavazta az önkén-
tes t´́uzoltók támogatását.
Törvényi el´́oírás alapján minden tele-
pülésnek helyi vízkárelhárítási tervet
kell készíteni. Ilyen tervet csak erre
jogosultsággal rendelkez´́o szakért´́o
készíthet. A képvisel´́o-testület a kapott
listából 5 személyt - közöttük Nógrád
megyeit és budapestit - kért fel aján-
lattételre. A további döntéseket a beér-
kezett ajánlatok alapján hozza meg a
képvisel´́o-testület.
A lejárt határidej´́u határozatok végre-
hajtásáról szóló tájékoztatót a képvise-
l´́o-testület elfogadta, a polgármesteri
beszámolót pedig tudomásul vette.
Egyebek napirendnél kérdésként me-
rült fel, miként lehetséges, hogy a
Járóbeteg-ellátó Központban egyes
szolgáltatásokért fizetni kell. Dr.
Szájbely Ern´́o elmondta, hogy köz-
ponti intézkedésekkel csökkentették
a Járóbeteg-ellátó finanszírozását, és
az elvégezhet ´́o beavatkozások szá-
mát (volumenkorlát). Egy példaként
említette, hogy csökkenteni kellett
pl. a napi vérvételek számát is, a ko-
rábbi 40-r´́ol 27-re. Mint elhangzott,
az új finanszírozási keretek között a
rétsági járás betegeinek az ellátásért
továbbra sem kell fizetni, azonban a
járáson kívülr´́ol érkez´́oknek a jöv´́o-
ben nem tudja az intézmény ingyene-
sen  biztosítani az egyes vizsgálato-
kat. Egy ultrahang vizsgálatért nekik
5000 Ft-ot, egy röntgen felvételért
2000 Ft-ot kell fizetni. De ismételten
hangsúlyozta, ez nem érinti a rétsági,
és nem érinti a rétsági járás települé-
sein lakókat.

Rendeletek jegyz´́okönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvise-
l´́o-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben ér-
het´́ok el. Ugyanígy a helyi jogszabályok
egységes szerkezetbe szerkesztett szövege
is megtalálható.

A képvisel´́o-testület nyílt üléseinek
jegyz´́okönyvei, illetve a zárt ülések hatá-
rozatai az ülést követ´́o 15 napon belül el-
érhet´́ok a www.retsag.hu weblapon, az
Önkormányzat fejezetben.

Képvisel´́o-testületi ülésre kerül´́o el´́oter-
jesztések, a napirendet tartalmazó meghí-
vóval ugyancsak elérhet´́o a www.retsag.hu
honlap Önkormányzat  fejezetében.

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére március 31. péntek
16,00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: március 28. kedd 16.00 óra) El´́o-
terjesztések benyújtásának határideje:
március 20. hétf´́o 12.00 óra 

Tervezett napirend:  1. Rétság Városi
Rend´́orkapitányság beszámolója. El´́oter-
jeszt´́o: rend´́orkapitány. 2. Beszámoló a
Városüzemeltetési csoport 2016. évi mun-
kájáról. El´́oterjeszt´́o: Salgai György vá-
rosgondnok. 3. Beszámoló a Polgármeste-
ri Hivatal 2016. évi m´́uködésér´́ol. El´́oter-
jeszt´́o: Dr. Varga Tibor jegyz´́o. 4. Sport és
civil szervezetek 2017. évi támogatási pá-
lyázatainak elbírálása. El´́oterjeszt´́o: Dr.
Varga Tibor jegyz´́o. 5. 2017. évi karban-
tartási és felújítási terv elfogadása. El´́oter-
jeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester. 6.
Beszámoló a testület lejárt határidej´́u ha-
tározatainak végrehajtásáról és az átruhá-
zott hatáskörben hozott döntésekr´́ol. El´́o-
terjeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester.
7. Tájékoztató a két testületi ülés közötti
id´́oszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról. El´́oter-
jeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2017. március

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Márciusban 13-án.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Márciusban 22-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Márciusban
6., 13., 20., 27.

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!
Cím: Rétság Táncsics utca 18.

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683

Pályázat

Rétság Város Önkormányzat képvisel´́o-
testülete ebben az évben is jelent´́os össze-
get biztosított a költségvetésben a sport-
és civil szervezetek támogatására. A feb-
ruári testületi ülésen elfogadásra került a
pályzatok kiírása. A feltételrendszer és a
pályázati ´́urlap megtalálható a város hon-
lapján. Benyújtási határid´́o 2017. már-
cius 17. Az iratokat papír alapon és elekt-
ronikusan is be kell nyújtani.

Felhívás
A beköszöntött tavaszi id´́ojárás okán is
várható kerti munkákkal összefüggésben
felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok
(használók) figyelmét a 19/2013. (XI.26.)
rendelet a közösségi együttélés alapvet´́o
szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeir´́ol szóló
helyi rendeletben, a kerti hulladékok ége-
tésével 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 len-
ni a széljárásra és arra, hogy a környez´́o
ingatlanok tulajdonosainak ne okozzanak
indokolatlan kellemetlenséget. Itt kiemel-
ten meg kell er´́osíteni, hogy égetni kizáró-
lag kerti hulladékot, nyesedéket, száraz
avart szabad. Nem égethet´́ok egyéb anya-
gok, háztartási hulladék, gumi, m´́uanya-
gok, festékek, veszélyes anyagok.

A rendelet külön szabályozza az ége-
t´́oberendezésekben nem égethet´́o anyago-
kat is. A teljes jogszabály megtalálható a
www.retsag.hu honlapon, az Önkormány-
zat fejezetben, a rendeletek pont alatt.

Bízva az állampolgárok jogkövet´́o
magatartásában, mégis meg kell említeni,
hogy a rendeletet megszeg´́okkel szemben
helyszínbírság, vagy 150 ezer forintig ter-
jed´́o közigazgatási bírság is kiszabható.
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Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel´́o-testületének

2/2017. (II.27.) önkormányzati rende-
lete az önkormányzat 

2017. évi költségvetésér´́ol

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) és f) pontjában meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 23. §-ában meghatározott feladatkö-
rében eljárva az önkormányzat 2017. évi
költségvetésér´́ol a következ´́o rendeletet
alkotja.

I. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Rétság Város Ön-

kormányzatára, annak bizottságaira, a
Polgármesteri Hivatalra és az önkor-
mányzat felügyelete alá tartozó intéz-
ményekre terjed ki.

2. § (1) A Képvisel´́o-testület az önállóan
m´́uköd´́o és gazdálkodó, valamint az
önállóan m´́uköd´́o költségvetési szer-
vek címrendjét a (2) bekezdés szerint
állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetése képe-
zi az önálló címet.

a) Az önkormányzati feladatok az I. alcímet,
b) A Polgármesteri Hivatal II. alcímet,
c) A Napközi Otthonos Óvoda III. alcímet,
d) A Városi M´́uvel´́odési Központ és

Könyvtár IV. alcímet alkotja. 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A Képvisel´́o-testület Rétság Város

Önkormányzatának és az irányítása
alá tartozó költségvetési szervek bevé-
teli és kiadási f´́oösszegét 1.063.253
ezer Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A Képvisel´́o-testület az 1.063.253
ezer Ft bevételi f´́oösszegb´́ol 

a) felhalmozás célú bevételt 400 ezer Ft-ban
b) m´́uködési célú bevételt 672 029 ezer Ft-ban
c) 2016. évi pénzmaradványt 140 824 ezer Ft-ban
d) Befektetés visszatérülés 250 000 ezer Ft-ban
állapítja meg
(2) Az 1.063.253 ezer Ft kiadási f´́oösszeg

megoszlását kiemelt el´́oirányzaton-
ként az alábbiak szerint állapítja meg:
Önkormányzat összesen:

Beruházás 864 ezer Ft-ban
Felújítás 0 ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz 0
Fejlesztési célú kiadás összesen 864 ezer Ft-ban
Személyi jelleg´́u juttatás 180 677 ezer Ft-ban
Munkaadót terhel´́o járulékok 36 864 ezer Ft-ban
Dologi kiadás 151 755 ezer Ft-ban

Támogatásérték´́u kiadás 2 077 ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 

7 826 ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása 

178 038 ezer Ft-ban
Szociális ellátás 40 247 ezer Ft-ban
M´́uködési kiadás 597 484 ezer Ft-ban
Tartalék 464 905 ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen 

1 063 253 ezer Ft-ban

(3) Az önkormányzat intézményeinek lét-
szám keretét a 4. számú melléklet rész-
letezése szerint 91,75 f´́oben állapítja
meg, melyb´́ol a közhasznú és közcélú
foglalkoztatottak létszáma 40,0 f´́o. 

(4) Az önkormányzat
a) m´́uködési többletét 74.545 eFt-ban
b) a fejlesztési hiányát 464 e Ft-ban
c) a tartalék összegét  464.905 eFt.-ban 
állapítja meg.
5.§ (1) A Képvisel´́o-testület az önkor-

mányzati feladatok költségvetésének
bevételi és kiadási el´́oirányzatát az
I./1-3. számú melléklet részletezése
alapján az alábbiak szerint állapítja
meg (1000 Ft-ban)

Bevételi f´́oösszeg 880 912
El´́oz´́ob´́ol:
M´́uködési bevétel 29 076
Támogatásérték bev. 52 888
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0
Helyi adó 306 750
Átengedett adó 7 800
Központi támogatás 93 457
M´́uködési bevétel össz. 489 971
Fejlesztési célú bevétel 400
Pénzmaradvány 140 541
Befektetés visszatérülés 250 000
Kiadási f´́oösszeg 880 912
El´́oz´́ob´́ol
Személyi jelleg´́u kiadás 75 703
Járulék 13 288
Dologi kiadás 97 964
Pénzbeni ellátás 40 247
Támogatásérték´́u kiadás 2 077
ÁHT-n k. pe. Átadás 7 826
Intézményfinanszírozás 178 038
Fejlesztési kiadás 864
Tartalék 464 905

(2) Az önkormányzati feladatok kormány-
zati funkciónkénti el´́oirányzatait a I/1-
3. és I/5-8. számú mellékletek részle-
tezése  szerint jóváhagyja.

(3)  Létszámkeretét a I/4. számú melléklet
részletezése szerint  51,75 f´́oben álla-

Helyi rendeletek pítja meg, melyb´́ol a közhasznú fog-
lalkoztatottak létszáma 40,0 f´́o. 

6. § (1) A Képvisel´́o-testület a Polgármes-
teri Hivatal költségvetésének bevételi
és kiadási el´́oirányzatát az alábbiak
szerint állapítja meg (1000 Ft-ban)

Bevételi f´́oösszeg 71 395
El´́oz´́ob´́ol:
M´́uködési bevétel 2 448
Támogatásérték bev. 0
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0
Önkormányzati támogatás 68 879
M´́uködési bevétel össz. 71 327
Pénzmaradvány 68
Kiadási f´́oösszeg 71 395
El´́oz´́ob´́ol
Személyi jelleg´́u kiadás 38 534
Járulék 8 711
Dologi kiadás 24 150
Fejlesztési kiadás 0
Tartalék 0

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati
funkciónkénti el´́oirányzatait a II /1-3.
és 5-8. számú mellékletek szerint jó-
váhagyja.

(3) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet
részletezése szerint 12,75 f´́oben álla-
pítja meg.

(4) A köztisztvisel´́oi illetményalapot
38.650 Ft-ban állapítja meg.

7. § (1) A Képvisel´́o-testület a Napközi Ott-
honos Óvoda költségvetésének bevételi
és kiadási el´́oirányzatát az alábbiak sze-
rint állapítja meg. (1000 Ft-ban)

Bevételi f´́oösszeg 58 651
El´́oz´́ob´́ol:
M´́uködési bevétel 0
Támogatásérték bev. 0
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0
Önkormányzati támogatás 58 519
M´́uködési bevétel össz. 58 519
Pénzmaradvány 132
Kiadási f´́oösszeg 58 651
El´́oz´́ob´́ol
Személyi jelleg´́u kiadás 42 852
Járulék 9 718
Dologi kiadás 6 081
Fejlesztési kiadás 0
Tartalék 0

(2) A Napközi-otthonos Óvoda kormány-
zati funkciónkénti el´́oirányzatait a
III/1-3. és 5-8. számú mellékletek sze-
rinti jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a III/4. számú mellék-
let részletezése szerint 13,5 f´́oben ál-
lapítja meg.

8. §(1) A Képvisel´́o-testület a Városi M´́u-
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vel´́odési Központ és Könyvtár költ-
ségvetésének bevételi és kiadási el´́o-
irányzatát az alábbiak szerint állapítja
meg. (1000 Ft-ban)

Bevételi f´́oösszeg 52 295
El´́oz´́ob´́ol:
M´́uködési bevétel 1 572
Támogatásérték bev. 0
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0
Önkormányzati támogatás 50 640
M´́uködési bevétel össz. 52 212
Pénzmaradvány 83
Kiadási f´́oösszeg 52 295
El´́oz´́ob´́ol
Személyi jelleg´́u kiadás 23 588
Járulék 5 147
Dologi kiadás 23 560
Fejlesztési kiadás 0
Tartalék 0

(2) A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvár kormányzati funkciónkénti
el´́oirányzatait a IV./1-3. és IV./5-8.szá-
mú mellékletek részletezése  szerint
jóváhagyja. 

(3) Létszámkeretét a IV/4. számú mellék-
let részletezése szerint 10,0 f´́oben ál-
lapítja meg, melyb´́ol a közhasznú fog-
lalkoztatottak létszáma 0 f´́o. 

9. § A Család- és Gyermekjóléti központ
költségvetését az intézmény m´́uködési
engedély kiadását követ´́oen állapítja
meg a Képvisel´́o-testület. 

10. § Az önkormányzat összevont költség-
vetési mérlegét az 1. számú melléklet
tartalmazza. 

11. § (1) A Képvisel´́o-testület a 4. § (1)
bekezdésében megállapított bevételi
f´́oösszeg forrásonkénti és költségveté-
si szervenkénti megoszlását az 1., 2.,
számú melléklet, intézményenkénti és
címenkénti megoszlását a 2. számú
melléklet, a központi támogatást az 5.
számú melléklet részletezése szerint
állapítja meg.

(2) A költségvetési évben keletkez´́o bevé-
teli többlet felhasználásáról a Képvise-
l´́o-testület dönt. 

12. § A Képvisel´́o-testület a 4. § (2) be-
kezdésében megállapított kiadási f´́o-
összeg önállóan m´́uköd´́o és gazdálko-
dó, valamint az önállóan m´́uköd´́o költ-
ségvetési szervenkénti (címenkénti)
kiadásait - és ezen belül kiemelt - el´́o-
irányzatait, az 1. és 3. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.

13. § A Képvisel´́o-testület  a fejlesztési
el´́oirányzatokat feladatonként a 6. szá-
mú melléklet szerint, a forráshiányos
feladatokat a 14. sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.

Támogatásérték´́u bevételek és 
kiadások, államháztartáson kívülr´́ol
átvett és államháztartáson kívülre 

átadott pénzeszközök
14. § A támogatásérték´́u bevételeket és ki-

adásokat, valamint az államháztartáson
kívülr´́ol átvett és államháztartáson kí-
vülre átadott bevételeket és kiadásokat a
7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

El´́oirányzat felhasználásának üteme
15. § Az el´́oirányzatok felhasználásának

tervét a 8. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.

Önkormányzat közvetett támogatásai
16. § Az Önkormányzat közvetett támoga-

tásait a 9. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.

A Stabilitási törvény szerinti adóssá-
got keletkeztet´́o ügylet

17. § A Stabilitásról szóló törvény alapján
az adósságot keletkeztet´́o ügyletet a 10.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok
18. § Európai Uniós forrásból finanszíro-

zott támogatással megvalósuló progra-
mok
Európai Uniós forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programo-
kat a 11. számú melléklet tartalmazza
Adósságot keletkeztet´́o ügyletek
(adósságszolgálat) finanszírozásához
bevételek és kiadások bemutatása

19. § A Stabilitási törvény szerinti adóssá-
got keletkeztet´́o ügyletekb´́ol és kezes-
ségvállalásból fennálló kötelezettsége-
ket és az adósságot keletkeztet´́o ügy-
letek futamidejének végéig, illetve a
kezesség érvényesíthet´́oségéig megha-
tározottak szerinti saját bevételeket és
a finanszírozási célú pénzügyi m´́uve-
letekkel kapcsolatos hatásköröket a
12. számú melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék
20. § A tartalék összegét a 13. számú mel-

léklet tartalmazza.

III. A 2017. évi költségvetés
végrehajtásának szabályai 

21.§ (1) A tervezett és tényleges bevéte-
lek, valamint a meghatározott felada-
tok változása alapján a Képvisel´́o -tes-
tület a költségvetést évközben módo-
sítja. 

(2) A kiemelt el´́oirányzatok és címek kö-
zötti átcsoportosítási jog a Képvisel´́o-
testület hatáskörébe tartozik. 

22. § A Képvisel´́o-testület fenntartói ha-
táskörében 

(1) A feladatok végrehajtásának forrása-
ként az állami normatíván és saját be-
vételein felül
a m´́uködési tartalékot jelöli meg.

(2) Kiemelt feladatnak 
a) az intézmények biztonságos m´́uködte-

tését, 
b) a településen a közterületek karbantar-

tását (vízelfolyók, árkok tisztítását,
közutak karbantartását) a városkép ja-
vítását,

c) a volt honvédségi ingatlanok lehet´́oség
szerinti értékesítését, vagy hasznosítá-
sát jelöli meg.
Az esetleges ingatlanértékesítés során
keletkezett többletbevétel felhasználá-
sáról a Képvisel´́o-testület dönt.

(3) A költségvetés végrehajtása során az
intézmények

a) az els´́o félévben csak a m´́uködéshez
nélkülözhetetlen kiadásaikat teljesít-
hetik,

b) felhalmozási, felújítási kiadásaikat a
Képvisel´́o-testület által elkészített
rangsor alapján végezhetik el,

c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat
kötelesek felülvizsgálni. Javaslataik-
ról a Képvisel´́o-testület dönt,

d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek
csak a Képvisel´́o-testület által megha-
tározott minimális létszámot biztosí-
tani. A minimális létszám megállapítá-
sa során figyelembe kell venni a meg-
bízásos jogviszonyban, vagy vállalko-
zási formában ellátott munkakört,
munkaköröket, feladatokat is. A Kép-
visel´́o-testület valamennyi intézmény
vonatkozásában létszám-stopot rendel
el. Bármilyen ok miatt megüresed´́o ál-
láshelyet - az alkalmazási jogviszony-
tól függetlenül, pl.: a megbízási szer-
z´́odéssel vagy vásárolt szolgáltatási
formában is - csak a Képvisel´́o-testület
hozzájárulásával lehet betölteni. A
megüresedett álláshelyeket zárolni
kell, ezek csak a Képvisel´́o-testület
hozzájárulásával használhatók fel.  A
nem kötelez´́o személyi jelleg´́u kifize-
tésekhez minden esetben a Képvisel´́o-
testület hozzájárulása szükséges,

e) a költségvetési szerveknél a tervezett
bevételek elmaradása nem vonja auto-
matikusan maga után az önkormány-
zati támogatás növekedését. Amennyi-
ben a tervezett bevételek nem folynak
be, a tervezett kiadási el´́oirányzatok
nem teljesíthet´́ok.  A bevétel elmara-
dása melletti kiadási el´́oirányzat telje-
sítése el´́oirányzat túllépésnek min´́osül,

f) a költségvetési szervek vezet´́oi felel´́o-
sek  az állami támogatásokat, átvett
pénzeszközöket megalapozó adatok
(létszám, stb.) valóságtartalmáért, az
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elszámolásokhoz szükséges dokumen-
tumok helyességéért, valamint kötele-
sek az elszámolások alapját képez´́o
nyilvántartásokat, dokumentumokat
naprakészen vezetni,

g) a pályázatok benyújtásához minden
esetben a Képvisel´́o-testület el´́ozetes
engedélye szükséges,

h)  az önkormányzat és intézmények ne-
vében szerz´́odést, megállapodást - a
Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár intézmény kivételével - csak
képvisel´́o-testületi jóváhagyást köve-
t´́oen lehet aláírni és felmondani. A Vá-
rosi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
vezet´́oje, sürg´́os esetben bármilyen
szerz´́odés vagy megállapodás aláírása
el´́ott köteles a vis major munkacso-
porttal egyeztetni, 

i) a Képvisel´́o-testület az önkormányzati
költségvetésben szerepl´́o felújítások,
és beruházások lebonyolításával a Pol-
gármesteri Hivatalt bízza meg.

(4) Civil szervezetek részére támogatást
megállapítani, támogatási szerz´́odést
megkötni, az államháztartáson kívüli
források átvételér´́ol és átadásáról szóló
20/2013. (XI.26.) önkormányzati ren-
deletben foglaltak szerint lehet. 

(5) A Képvisel´́o-testület felhatalmazza pol-
gármestert az önkormányzat számláin
lév´́o átmenetileg szabad pénzeszközök
elkülönített (lekötött) betétként történ´́o
elhelyezésére. A leköthet´́o összeg nagy-
ságáról, a lekötés id´́otartamáról a pol-
gármester és a Pénzügyi és Városüze-
meltetési Bizottság elnöke dönt. 

23. § A tervezett fejlesztési kiadások csak
a fejlesztési bevételek realizálódása
után teljesíthet´́ok. 

24. § Az év közben engedélyezett közpon-
ti pótel´́oirányzatok miatti költségveté-
si rendelet módosításáról a Képvisel´́o-
testület dönt. 

25. § (1) El´́oirányzatot túllépni csak 
a) vis major helyzet elhárítása, 
b) a Szociális Bizottság hatáskörébe tarto-

zó támogatások,
c) a továbbszámlázott szolgáltatások ese-

tében lehet.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt el´́oirány-

zatok túllépésér´́ol a költségvetés soron
következ´́o módosításakor be kell szá-
molni.

(3) A vis major helyzet megítélésér´́ol, az
el´́oirányzat túllépésér´́ol ad hoc mun-
kacsoport dönt. 

a) Az ad hoc munkacsoport tagjainak a
Képvisel´́o-testület a következ´́o szemé-
lyeket jelöli ki:

aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizott-
ság elnöke

ab) Polgármester

ac) Jegyz´́o 
ad) Rendkívüli helyzet függvényében a

vis major helyzetbe került intézmény
Intézményvezet´́oje

ae) Rendkívüli helyzet függvényében a
városgondnok.

b) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül
szakért´́ot is igénybe vehet.

c) A polgármester vagy az érintett intéz-
mény vezet´́oje a vis major helyzetr´́ol,
a tett intézkedésekr´́ol a következ´́o tes-
tületi ülésen köteles beszámolni.

26. §  (1) A Képvisel´́o-testület Társadalmi
Kapcsolatok Munkacsoport (TKM) el-
nevezéssel ad hoc munkacsoportot
m´́uködtet. 

(2) Az ad hoc munkacsoport tagjai:
a) alpolgármester
b) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizott-

ság elnökhelyettese
c) Szociális Bizottság elnökhelyettese
(3) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül

küls´́os segít´́oket is igénybe vehet.
(4) Az ad hoc munkacsoport m´́uködését az

54/2015. (IV.17.) KT számú határozattal
jóváhagyott szabályzat alapján végzi.

(5) Az ad hoc munkacsoport ellátja az
alábbi feladatokat:

a) M´́uködési Szabályzata szerint támoga-
tást állapít meg Rétság Város Önkor-
mányzatának éves költségvetésében
elfogadott “Mindenféle egyéb szaba-
did´́os szolgáltatás” keretb´́ol a helyi ci-
vil szervezetek, civil szervez´́odések,
közösségek, egyesületek, alapítvá-
nyok által szervezett szabadid´́os, sport
és kulturális programok, valamint a
helyi általános iskola és óvoda által a
gyermekek részére szervezett szabadi-
d´́os, oktatási, sport és kulturális prog-
ramok utazási költségeinek és belép´́o
díjainak fedezésére.

b) A beérkez´́o kérelmek alapján javaslatot
tesz a költségvetés “Mindenféle egyéb
szabadid´́os szolgáltatás” el´́oirányzatára,
illetve annak évközbeni módosítására.

c) Kapcsolatot tart a rétsági civil szerve-
zetekkel, civil szervez´́odésekkel,
egyesületekkel, valamint a rétsági ok-
tatási és m´́uvel´́odési intézményekkel.

d) Figyelemmel kíséri a város által rendezett
ünnepségek, megemlékezések program-
jait, és egyeztetve a Városi M´́uvel´́odési
Központ vezetésével, jóváhagyja azokat.

(6) Az ad hoc munkacsoport meghozott
döntéseir´́ol az alpolgármester, (távol-
létében a PVB elnökhelyettese, vagy
az ´́o távolléte esetén az SZB elnökhe-
lyettese) köteles a Képvisel´́o-testületet
a soron következ´́o testületi ülésen tá-
jékoztatni.

27.§ A Képvisel´́o-testület a köztisztvise-
l´́ok, közalkalmazottak és a Munka

Törvénykönyve hatálya alá tartozó -
nem a Munkaügyi Központ által ki-
közvetített - dolgozók cafetéria-jutta-
tás keretösszegét bruttó 200.000 Ft-
ban állapítja meg.

28.§ Önkormányzati biztost kell kirendel-
ni, ha az önkormányzat által fenntar-
tott költségvetési szerv 30 napon túli
tartozás állományának mértéke eléri
éves el´́oirányzatának 10 %-át és e tar-
tozását egy hónap alatt nem képes 30
nap alá szorítani.

IV. Záró rendelkezések
29.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követ´́o

napon lép hatályba, de rendelkezéseit
a 9.§ kivételével 2017. január 1. nap-
jától kell alkalmazni.

 Heged´́us Ferenc     dr. Varga Tibor 
   polgármester           jegyz´́o

Szelektív hulladékgy´́ujtés
2016-tól megváltozott a szelektív hulla-
dékgy´́ujtés rendszere! A szelektív hulla-
dékgy´́ujt´́o szigetekre csak üvegpalackok
elhelyezése lehetséges!

Szelektív hulladékgy´́ujtésre a jöv´́oben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta ál-
lapotú papír, m´́uanyag és fém italos dobo-
zok az erre a célra rendszeresített, díjmen-
tes zsákokban helyezhet´́ok el kéthetente a
hulladékgy´́ujt´́o edények (kukák) helyein.
Zsákot a Zöld Híd szakemberei osztanak
ki, kihelyezett telt zsákok helyett újat
hagynak a helyszínen, illetve díjmentesen
beszerezhet´́o Rétságon a Paletta Trade
(Sipos bolt) üzletben. Az elszállításra két-
hetente kerül sor, az alábbi id´́opontokban,
és azt követ´́oen:

2017. február 2., 16. csütörtök
2017. március 2., 16., 30. csütörtök
2017. április 13., 27. csütörtök

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továb-
biakban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o szige-
teken - üvegen kívül - semmilyen más
hulladék nem helyezhet´́o el. A közrend és
a tisztaság meg´́orzése érdekében ezen
helyszíneket a térfigyel´́o kamerák rög-
zített felvételekkel is ellen´́orizhet´́ové te-
szik!

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

Központban, a Könyvtárban

A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.

A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 60 Ft (ÁFA-val)

Színes nyomtatás A/4 350 Ft/oldal
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Vöröskeresztes bál - Bálok bálja 41
A fenti címet nem kell különösebben in-
dokolni, hiszen a környékünkön él´́ok
pontosan tudják mit is takar a két szó,
és a szám. Kétséget kizárva a környék
legszínvonalasabb báli eseménye az
évenként megrendezésre kerül´́o vörös-
keresztesek bálja. A 41 pedig arra utal,
hogy ebben az esztend´́oben már 41 far-
sangon biztosítanak kellemes estét, sok-
oldalú szórakozást a résztvev´́oknek.

Kevéssel 19 óra után az est háziasszo-
nya, Szlezák Istvánné, Eszter köszöntötte
a megjelenteket. Külön megemlékezett a
rendezvény támogatóiról, és bemutatta a
Megyei Vöröskereszt új vezet´́ojét Szilágyi
Leonórát. A beszéd afféle stafétabot át-
adásnak felfogható mondatokkal kezd´́o-
dött, mely szerint a jöv´́oben a fiatalok ve-
szik át a szervezés nem kevés feladatát.
Majd Heged´́us Ferenc polgármester mon-
dott köszönt´́ot. 

A m´́usor a Kerepl´́o Néptáncegyüttes
két fiatal táncospárjának fellépésével kez-
d´́odött. Majd egy igazi kuriózum várt a
vendégekre. Eliza Bliss heged´́um´́uvész
bemutatkozása után a hangszerér´́ol is szólt
néhány szót. Furcsa egy muzsikáló esz-

köz, az biztos. Húrok vannak rajta, vonó-
val lehet megszólaltatni, hasonlít egy ki-
csit a heged´́ure, de hiányzik a klasszikus
formájú doboz. Hát mert nem azon ke-
resztül szólal meg. Van viszont antennája,
és az er´́osít´́ore kapcsolva elektronikusan
adja vissza a varázslatos dallamokat. És
hát nem is heged´́u. Illetve az, de azok
közül a mélyebb hangfekvés´́u, tehát brá-
csa. Tény, hogy a m´́uvészn´́o el´́oadása oly-
annyira magával ragadta a közönséget,
hogy az ismert dallamokat mindig vastaps
fogadta, az utolsó számot - Azért vannak
a jóbarátok - pedig kórusban énekelték a
zeneszóval. Még egy virágcsokorral is kö-
szöntötték a vendég el´́oadót. 

Ebben az évben is a “Kis éji zenekar”
szolgáltatta a zenét. Változatos dallamo-
kat varázsoltak a hangszereken, mikor mi-
lyen hangulata volt a táncoló közönség-
nek. Mert persze a báli hangulatfények
közepette indult a tánc, a vidám mulato-
zás. Közben felszolgálták a vacsorát, amit
a büféb´́ol bárki kiegészíthetett az italvá-
lasztékból. 

Már hagyomány, hogy ezen az esten -
ha már farsang - legyen valami maskarás

meglepetés. Volt. Az alaptörténet egy be-
lettszínpadi próbát mutatott, talán a
hattyúk tavát igyekezett instrukcióival
jobbá tenni a rendez´́o. Hát milyen sikerrel,
azt nem tudni, de hogy a jelenlév´́ok jól
szórakoztak a pecízen megtervezett cset-
l´́o-botló vígjátékon, a poénokon, és persze
a különös viseleteken, azt nem is kell kü-
lönösképpen hangsúlyozni. 

Majd újra tánc akár hajnalig. De egy
következ´́o szünetben még tombolahúzás
is fokozta az izgalmakat. A sorsolásra váró
tárgyak támogatók adományából gy´́ultek
össze. Úgy véljük, mindenki jól érezte
magát, igazán jó mulatság volt. Mindezen
túl persze meg kell jegyezni, hogy az est
jótékony céllal is szervez´́odött, hiszen a
nettó bevétel szolgál minden évben az
id´́osek napi rendezvény finanszírozására. 

Képeink az est érdekes pillanatait örö-
kítik meg és a hangulatot próbálják
visszaadni. 

A farsangnak persze ezzel nincs vége.
Az óvodában már volt jelmezes karnevál,
az iskolásoké a következ´́o pénteken került
m´́usorra. És 25-én a Kerepl´́o Néptánc
Egyesület téltemet´́o eseménye volt egy
más m´́ufajban a legkiemelked´́obb nagy-
b´́ojt el´́otti mulatság.  Ezekr´́ol is van tudó-
sítás a lapban .
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Rétsági kalauz

Programajánló
Március 6. hétf´́o, 16.30-17.30 óráig 

a m´́uvel´́odési központ kistermében
Gyermek rajzszakkör
els´́o foglalkozása 7-10 éves gyerekek
részére Vezeti: Nagy Gabi

Március 10. péntek 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
“Ha menned kell”
a Rozsda Zenekar
lemezbemutató koncertje
Vendég: Hangszed´́ok
Belépés ingyenes
www.facebook.com/rozsdazenekar

Március 11. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
N´́onapi rendezvénye

Március 15. szerda, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés és koszorúzás
Nemzeti ünnepünk alkalmából

Március 18. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
N´́onapi rendezvénye

Március 25. szombat, 8.30-11.30 óráig
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba börze
B´́ovebb információ: 30/4619559

Március 27. hétf´́o, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Budai Bábszínpad bemutatja a
Bátor sün
cím´́u él´́o-bábos, zenés meseel´́oadást
szünet nélküli egy órában
Kedvezményes belép´́odíj: 700 Ft
“A kis bóklászó süninek mindenki neki-
szalad figyelmetlenül. Ráfogják, hogy
szándékosan szurkál a tüskéivel. ´́O min-
denkit´́ol bocsánatot kér, bekötözi a ké-
nyesked´́oket, de azok ezután sem barát-
koznak vele. Megneszeli a róka, hogy
milyen kényesked´́ok vannak az erd´́oben.
Ravasz cselt eszel ki ellenük, hogy el-
csípje zsákmánynak ´́oket. Sikerül-e a
terve? Mi történik a sünivel és a többi-
ekkel? Kiderül az izgalmas meséb´́ol.”
A Budai Bábszínház el´́oadásai a barát-
ság és szeretet meséi. Az erkölcs, a
morál alapkérdései fogalmazódnak
meg történeteinkben az óvodás és kis-
iskolás korosztály számára a nevelés
és szórakoztatás céljával.

El´́ozetes

Április 11. kedd, 16.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Kerepl´́os húsvétváró kézm´́uveskedés

Április 11. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díj átadása, Spangár anto-
lógia bemutatása

Április 21. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja a
Mese habbal
cím´́u vígjátékot két részben.
Ginny, a nem túl erkölcsös fiatal lány
szerelmét, Greget hátrahagyva vidékre
utazik, hogy meglátogassa szeret´́ojét.
Greg, mivel azt hiszi, hogy a lány a
szüleihez ment, ugyancsak odautazik,
hogy megkérje szerelme kezét. Csak-
hogy a kedves “papa” felesége is ott-
hon van... Ebb´́ol a nem rossz alaphely-
zetb´́ol indulunk, és nem kell csalód-
nunk. Félreértett beszélgetések, ma-
gyarázkodó férj, gyanakvó, de bölcs
feleség... Parádés vígjátéki alakítások
a “szakma” mestereit´́ol.
Szereposztás:  Philip: Koltai Róbert,
Sheila: Vándor Éva/Maronka Csilla,
Greg: Lipták Péter, Ginny: Pikali Gerda.
Belép´́odíj: 2.300 Ft. Minden érdekl´́o-
d´́ot szeretettel várunk!

Április 28. péntek
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az álalános iskola 
jótékonysági rendezvénye

2017. márciusi m´́usor
Március 14. kedd 10:00 Városi megemlé-

kezés 2016.03.15. 53 perc
Ismétlések 18:00 és 21.00 órakor, 
Március 15-16. 10:00, 18:00 és 21:00

Március 28. kedd 18,00 
Híradó - riportok, tudósítások
Híradó ismétlések: március 28, 21,00, 
március 29-30. (szerdától csütörtökig)
18,00 órától és 21,00 órától 
Április 1-2. (szombat, vasárnap) 
10,00 órától és 16,00 órától

Március 31. péntek 15,55 
Él´́o közvetítés Rétság Rétság Város
soron következ´́o képvisel´́o-testületi
ülésér´́ol

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, hirdeté-
sekkel, aktuális információkkal. 

Nyitva tartás
Könyvtár:

Hétf´́o: 11.00-16.00
Kedd-péntek  9.00-18.00
Szombat: 13.00-17.00

M´́uvel´́odési Központ:
Hétf´́o-csütörtök: 08.00-20.00
Péntek: 08.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00

Állandó foglalkozások 

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Szociális munkás tanfolyam (Munkaügyi köz-

pont által támogatott hallgatók részére) Hét-
f´́ot´́ol péntekig naponta 8.00-13.30 óráig

Gyermek rajzszakkör 16.30-17.30 óráig
Vezeti: Nagy Gabi

Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes

15.30-18.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.30-

19.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
Zubaida Hastánccsoport 18.00-19.30 Ve-

zeti: Sz´́oke Johanna 
High Voltage Crew - Popping/Dubstep

17.00-18.30-ig Vezeti: Szeri Gyögy
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport 14.00-15.00 Veze-

ti: Putyer Gyuláné
T´́uzzománc szakkör 17.00-19.00 Vezeti:

F. Nógrády Ildikó
Péntek:
Zúgófa Néptánc Csoport 19.00-20:30 Ve-

zeti: Simon Katalin

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelent-
keznének a Hangadó hasábjain. A szer-
kesztés során egyetlen rendez´́oelvet tartunk
fontosnak magunk számára, mégpedig azt,

hogy az írások Rétságról szóljanak, az itt
él´́ok számára íródjanak. Tájékoztatásul
közöljük: lapzárta minden hónap 20-án.
Ha tehát kedvet érez arra, hogy egy-egy
téma megírásával gazdagítsa a Hangadó
számait, ragadjon tollat!
        Legyen a munkatársunk!
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Katyi a vígjáték
A m´́uvel´́odési központ színházi soroza-
tában - ebben az évadban harmadjára
- ismét egy népszer´́u, kiváló szórakozást
nyújtó vígjáték került színre a Körúti
Színház vendégszereplésével. 

Az el´́oadás kezdete el´́ott Galambos
Zoltán, a színház igazgatója köszöntötte a
közönséget. A nem szokásos nyiltszíni
megszólalásnak oka a m´́usorváltozás volt.
Eredetileg a Meseautó cím´́u darab követ-
kezett volna a sorozatban. Sajnos Tahi-
Tóth László betegsége nem tette lehet´́ové
az al´́oadás megtartását, így a bérletes szé-
ria áprilisra tervezett vígjátéka került a
publikum elé. Mint mondta, Tahi-Tóth
László nélkül a Meseautó nem bemutatha-
tó, ´́o ebben a szerepben pótolhatatlan. Ha
betegsége elhúzódik, akkor áprilisban a

Mese habbal cím´́u vígjáték látogat el Rét-
ságra, Koltai Róbert f´́oszereplésével.

Noha a m´́usorváltozás jó ideje kihirde-
tésre került, a közönség bizalmát mutatja
a színház iránt, hogy telt ház várta a meg-
változott produkciót is. S´́ot még néhány
pótszéket is be kellett tenni. Nyugodtan
állíthatjuk, hogy a közönség nem csaló-
dott. A kabaréjeleneteknek is kiváló ré-
szeknél nevetés, felcsattanó taps nem volt
ritka, és a második rész végén is szünni
nam akaró tapsvihar köszönte meg a m´́u-
vészek munkáját. 

A történetet nem simertetnénk, hiszen
Soóky Margit regényéb´́ol már készült
film. “Nem is olyan régen”, 1942-ben. Pár
mondatban összefoglalva: Kató színészn´́o
szeretne lenni, de a felvételi vizsgán bele-

Olvasónk írta
Február 14.-én Magyar Királyi Csend´́or-
ség emléknapján Jobbik rétsági szerveze-
tének tagjai és szimpatizánsai,a megemlé-
kezés koszorúit helyezték el. Koszorú ke-
rült a  Szent András templom falán talál-
ható, II.világháborús márványtábla alá, a

háborúban elesett rétságiak és a budapesti
kitörésben elesett katonák, csend´́orök és
civilek emlékére, illetve a rétsági temet´́o-
ben nyugvó Józsa Ferencz, Magyar királyi
csend´́or sírjára.

Tisztelet a h´́osöknek!

sül a szerepébe. Almási, a már befutott
színész, a bizottság elnöke könyörtelenül
tehetségtelennek bélyegzi. Kató, hogy te-
hetségét bizonyítsa, kitalál magának egy
figurát: Katyit, a vidéki megesett cseléd-
lányt. Elszeg´́odik Almásihoz mindenes-
nek és ebben a min´́oségében rövidesen
felforgatja az egész házat. Pokollá teszi a
színész életét. A végén talán már lehetne
szinészn´́o, de az utolsó jelenetben minden
tisztázódik, és inkább Almási felesége
lesz. És mindenki megtalálja párját, aki
erre vágyott. Milyen meglep´́o, happy end
lett ennek a vigjátéknak is a vége.
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.     Felel´́os szerkeszt´́o: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´́usorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24.  Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. 
 Felel´́os vezet´́o: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914. 

Apróhirdetések
 

Termel´́oi méz eladó! Kotroczó Balázs,
Rétság, Mez´́o út 2. Telefonszám: 06-35-
350-282, 06-20-42-82-480

Bérelhet´́o lakást keresek Rétságon hosz-
szútávra. Tel. 06/20/460-10-51

 

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.

További hirdetési lehet´́oséget kínálunk
a Rétsági Televízió napi 24 órás képújság
felületén is.

Karnevál az iskolásoknak
Február 24-én pénteken az általános is-
kola tanulói, szül´́ok, barátok, ismer´́o-
sök töltötték meg a m´́uvel´́odési központ
szinte minden termét. 

Az aulában délutántól üzemelt a büfé,
tarka díszítés fogadta a betér´́oket, és a
gyermekek magukra öltve próbálták jel-
mezeiket. Itt még könnyen lehetett a csa-
lád számára egyéni fotókat készíteni.

A színházteremben kezd´́odött a nagy
bemutatkozás. Els´́o részben a fels´́otagoza-
tos osztályok csoportos produkciója vál-
totta egymást. Már több éve hagyomány,
hogy a nagyobbak valamilyen produkció,
vagy vicces jelenet köré szervezik átvál-
tozós alakjukat, jelmezeiket. A színesen
villódzó fények még jobban emelték a
hangulatot. Majd az alsó tagozatosok lép-
tek a színpadra. ´́Ok önálló jelmezeket ké-
szítettek. Illetve készítették együtt a szü-

l´́okkel nagy izgalommal, türelemmel,
hogy amikor a gyermek a világot jelent´́o
deszkára lép, valóban különleges ötletes
átváltozással lepje meg társait és a közön-
séget. Találkoztunk is gyönyör´́u kreálmá-
nyokkal.

Szép mulatság, de verseny is. Az 5 tagú
zs´́uri - ahogy az lenni szokott - most is nehéz
helyzetben volt, de rövid tanácskozás után
döntöttek. A színpadon Ivanics András -
Bánk polgármestere -, a zsüri elnöke ismer-
tette a díjazottakat, és adta át a támogatók
felajánlásából válogatott díjakat. 3. helye-
zést szerzett a “Kastély tánc” cím´́u produk-
ció, a 6.a osztályosok bemutatója. A “Ka-
loforniai cselszton” cím´́u show, amelyet
az 5.a vitt színpadra. Nagy volt az ováció,
amikor az els´́o helyezett ismertetésre ke-
rült. ´́Ok a “Legjobb dalok” bemutatói, a
7.a osztály. A többiek pedig gazdagodtak

azzal az élménnyel, amit a jelmezbe bújás
izgalma jelent.

A meglepetéseknek nem volt vége,
mert a színházteremben kezd´́odött a tom-
bolasorsolás. Az els´́o cetlit az iskola igaz-
gatóta, Nagyháziné Bacsa Mónika húzta
ki. Majd az itteni szokás szerint aki átve-
szi nyereményét, ´́o kotorja ki a kalapból a
következ´́o nyertest. Ajándék - és így izga-
lom is - volt b´́oven. 

Az aulában pedig a büfé kínált harap-
ni- és innivalót, szólt a zene, és kezd´́odött
a vidám mulatozás, a gyermekek bulija, a
tánc. 

Minden jelmezt egyenként bemutatni
lehetetlen, különösen, hogy a csoportok
maskarái együtt alkottak önálló min´́osé-
get. De az alábbi képekkel arra töreked-
tünk, hogy minél többen ismerjék fel
gyermeküket (testvérüket, barátjukat, osz-
tálytársaikat) díszes, olykor humoros vise-
letben.
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