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Majális
A Hunyadi liget árnyas fái, a gyepes terület, a
teret körül´́olel´́o fasor igazán alkalmas ilyen
szabadtéri rendezvények közönségét körül-
ölelni. Így indult a nap 10 óra körül.
Fák árnyékában sorra készültek a sza-
badtéri étkek, többnyira bográcsban.
Idén is számos közösség, alkalmi cso-
port döntött úgy, hogy f´́ozéssel együtt
tölti a város rendezvényén a napot.
Készült a közös ebéd is három üstben.
Egészségügyi sátor szür´́oprogramok-
kal várta az érdekl´́od´́oket, de volt já-
téktér a kisebbeknek, és büfé a na-
gyobbaknak. Id´́oközben feállították a
májusfát, ami messzir´́ol hirdeti, hogy
itt ma igazi tavaszköszönt´́o rendezvény zajlik.

Délután kezdetét vette a színpadon a szinte
végeláthatatlan program, amelyben eleinte he-
lyi fellép´́ok, majd a Kerepl´́o Néptáncegyüttes
csoportjai váltották egymást, de persze vendé-

gek is szinpadra léptek. Meg aztán már több
Majális után mondhatjuk, hogy elmaradhatat-
lan programelemmé vált az a tornabemutató,

amit Dabasi Attila és segít´́otársai
szerveztek.

Majd következett a rendez´́ok
meglepetése. Egymás után három
ismert és méltán népszer´́u szórakoz-
tató m´́uvész lépett a deszkákra, és
csalogatta a színpad elé az akkorra
igen népes közönséget. Els´́oként
Csocsesz szerzett feledhetetlen pil-
lanatokat. A következ´́o részben Ba-
dár Sándor humorista szórakoztatta
a nagyérdem´́ut. Ahogy a m´́usorok

váltották egymást, lassan beesteledett, de a
színpad még tartogatott meglepetést. Kaczor
Feri m´́usorára sokan voltak kiváncsiak, és nem
csak lelkesen tapsoltak, hanem többen együtt
is énekelték a nótákat.           Foto: ÁG
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Városházi tudósítások

Rétság Város Önkormányzatának Kép-
visel´́o-testülete május 26-án tartotta
munkatervben tervezett ülését. A ta-
nácskozáson 29 olyan napirendi pont
került el´́oterjesztésre, melyekben a tes-
tület határozatot hozott.

Els´́oként a 2016. évi zárszámadást tár-
gyalta a testület. Az éves költségvetés
megalkotása mellett minden bizonnyal
ez az egyik legfontosabb napirend egy
város életében, amikor a képvisel´́o-
testület megtárgyalja, hogy hogyan
gazdálkodtak az elmúlt évben a város
pénzével. A Pénzügyi és Város-
üzemeltetési Bizottság  elnöke,
Dr. Szájbely Ern´́o beszámolója
alapján a bizottsági vitában rész-
letesen elemzésre került a zár-
számadásról készült el´́oterjesz-
tés és az err´́ol szóló rendelet-ter-
vezet. Els´́o, és legfontosabb
megállapítás, hogy az elmúlt évben is
takarékos és racionális gazdálkodás
folyt az önkormányzatnál. Az  intéz-
mények m´́uködése jó színvonalon biz-
tosítva volt, és más városüzemeltetési
feladatokra is rendelkezésre álltak a
szükséges források. Mindezek mellett
igen jelent´́os az a tény is, hogy - mi-
ként az el´́oz´́o esztend´́oben, így most is
- jelent´́os megtakarítással léphetett át
a képvisel´́o-testület a 2017-es gazda-
sági évbe. A megtakarítás termé-
szetesen nem öncélú, hiszen a város
fejlesztési terveinek megvalósításához
elengedhetetlen ez a forrás. Több pá-
lyázat elbírálása van folyamatban,
ezek valóra váltásához - pályázatnye-
rés esetén - szükséges a biztos tarta-
lékalap. Ebben az évben már egy új
intézmény is m´́uködik Rétságon, a
Család- és Gyermekjóléti Központ,
ennek finanszírozását is biztosítani
kell. A bizottsági értékelésben elhang-
zott az is, hogy a benyújtott el´́oterjesz-
tés, mind a szöveges értékelésben,
mind a mellékelt táblázatokban alapos
munka, és biztosítja a részletes tájé-
koztatást. A Bizottság ülésén elhang-
zott néhány pontosító javaslat átveze-
tésre került, és ezekkel együtt a képvi-
sel´́o-testület a rendeletet elfogadva le-
zárta a 2016-os gazdasági évet.
Következ´́o napirend a települési szi-
lárd hulladékszállítással kapcsolatos
közszolgáltatási rendelet elfogadása
volt, illetve ehhez kapcsolódóan mó-
dosításra került  a szolgáltatóval meg-
kötött szerz´́odés  is.  A  változásokat
az tette szükségessé, hogy a Zöld Híd

Régió Nonprofit Kft. tevékenységét a
Zöld Híd B.I.G.G. Kft. vette át. A kép-
visel´́o-testület mind a rendeletet, mind a
szerz´́odés módosítását elfogadta. Ezek
szinte teljesen megegyeznek a korábban
elfogadottakkal. (A dokumentum kivo-
natosan megtalálható az 5. oldalon.)
Mez´́ofi Zoltán alpolgármestert megke-
reste a Pannon Gimnázium és Általá-
nos Iskola azzal a szándékkal, hogy
elegend´́o jelentkez´́o esetén feln´́ottok-
tatást indítanának Rétságon, ehhez ké-
rik terem biztosítását. A megkeresés

alapján az alpolgármester be-
nyújtotta az el´́oterjesztést, me-
lyet a testület megtárgyalt, és
elvi hozzájárulását adta,  hogy
amennyiben a létszám elegen-
d´́o lesz a feln´́ottoktatási  cso-
port indításához, akkor a kö-
zépiskola épületében helyet

kaphat az oktatás.  Minimum 15 f´́o je-
lentkez´́o esetén indulna olyan feln´́ot-
teknek általános iskolai képzés, akik
valamilyen ok miatt nem végezték el
az általános iskolát. A konkrét létszám
ismeretében kell majd szerz´́odést köt-
ni, ezt  kés´́obb tárgyalja meg a testület.
A képvisel´́o-testület elfogadta a gyer-
mekvédelmi és gyámügyi feladatokról
szóló beszámolót, melyet meg kell
küldeni az illetékes gyámhatóságnak.
A bizottsági összefoglalóban elhang-
zott, hogy a rétsági feladatellátás meg-
felel a törvényekben el´́oírtaknak.
A közérdek´́u adatok nyilvánosságáról
szóló beszámolót tárgyalta következ´́o
napirendként a testület. A bizottsági
összefoglalóban elhangzott, hogy a
közzétételre kötelezett közérdek´́u ada-
tok köre szélesebb, mint ami Rétságon
jelenleg elérhet´́o, de a korábbi id´́o-
szakhoz képest lényeges javulás van a
közérdek´́u adatok közzétételében, a la-
kosság tájékoztatásában. A képvisel´́o-
testület a beszámolót elfogadta.
Napirenden szerepelt a közleke-
désfejlesztési pályázat átdolgozása is.
Mint a PVB beszámolóban elhangzott,
a város északi részén autóbuszmegálló
- és csatolt fejlesztések - kialakítására
mintegy 100 millió forint +ÁFA érték-
ben benyújtott pályázatot az elbíráló
szerv visszaadta azzal, hogy a pénz-
ügyi terveket túlárazottnak találta.
(Megjegyzend´́o, hogy a képvisel´́o-tes-
tület a pályázat benyújtását elvi dön-
téssel támogatta, de a költségvetést a
pályázatírással megbízottak állították
össze, azt a testület nem hagyta jóvá.)

A testületi döntés értelmében a pályá-
zatot a tervez´́ovel és a pályázatíróval
egyeztetve át kell dolgozni, a feladat
lényegi elemeit megvalósító, de ki-
sebb költségvetéssel. A képvisel´́o-tes-
tület a pályázat újbóli elindításáról
döntött. Az új dokumentum tartalmi
elemeir´́ol, a benyújtandó új változatról,
elkészülte után hoz döntést. Ugyanakkor
döntés született a Rózsavölgy útra átve-
zet´́o járda melletti kerítés formájáról,
és kivitelezési megoldásáról, amit a
tervez´́onek alkalmazni kell. 
El´́oterjesztés alapján felülvizsgálta a
testület a lakás, és nem lakás céljára
szolgáló önkormányzati ingatlanok
bérleti díját, de úgy döntöttek, hogy
ebben az évben nem emelnek díjat.
Lakossági bejelentések alapján az el´́oz´́o
ülésen Mez´́ofi Zoltán kezdeményezte a
város közterületein elszaporodott rág-
csálók irtását. Árajánlat bekérésre ke-
rült. Ennek alapján a Bábolna Bio Kft
kap megbízást arra, hogy a Takarék u. -
Nyárfa u. - Sz´́ol´́o u. - Búzavirág u. által
határolt területen, az Orgona köz - Iskola
tér - Rákóczi út által határolt területen
(az itt található társasházak pincéit is be-
leértve), a Pet´́ofi Sándor u. - Rákóczi út
találkozásánál, és a volt laktanya terüle-
tén (kb. 87.375 m2) megtörténjék a rág-
csálóirtás. Ennek költségét, mintegy 600
ezer forintot a költségvetés következ´́o
módosításánál tervezni kell.
Az évi karbantartási munkák egy ré-
széhez tervez´́oi közrem´́uködés szüksé-
ges, ugyanígy a Mindszenty-Pallavici-
ni emlékm´́u környezetének rendezésé-
hez is. A Kovaterv Kft. ezekr´́ol szóló
árajánlatát a testület elfogadta.
Tárgyalta a testület azt a javaslatot,
mely szerint a Kossuth utcában szük-
séges lenne a járdák felújítása. A bi-
zottsági összefoglalóban elhangzott,
hogy Rétságon súlyos örökség, hogy
nagyon sok utca mellett egyáltalán
nem épültek járdák, így sokkal forgal-
masabb területeken sem megoldott a
gyalogjárda. A Kossuth utca fels´́o sza-
kaszán van felújított járda,  lejjebb pe-
dig járólapokból kialakított járda talál-
ható, melyet saját kivitelezésben rend-
be lehet tenni. Amennyiben pályázati
lehet´́oség adódik, akkor a teljes város-
ra kiterjed´́o járdafelújítás, illetve új
járdák létesítése indokolt. 
Ennek a napirendnek a keretében java-
solta az el´́oterjeszt´́o a 2-es út és a Kos-
suth utca csatlakozásának felújítását
önkormányzati forrásokból. A képvi-
sel´́o-testület ezen a szakaszon nem kí-
ván teljes felújítást végezni, hiszen itt
a kivitelez´́ot terheli garanciális kötele-
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zettség, ezért a korábbi kivitelezést
végz´́o Penta Kft-vel fennálló garanci-
ális jogot kell érvényesíteni.
El´́oterjesztés érkezett a közm´́uvel´́odé-
si intézmény vezet´́oi pályázat kiírásá-
ra. A képvisel´́o-testület úgy döntött,
hogy nem ír ki új pályázatot.
Különféle pótel´́oirányzati igény került
el´́oterjesztésre, amelyeket egy kivétel-
lel a képvisel´́o-testület megszavazott.
Több más mellett ebben szerepel a vá-
ros közterületein fagykárt szenvedett
dísznövények, virágok pótlása is.
A Kovaterv Kft. több tervez´́oi megbí-
zást is kapott a képvisel´́o-testülett´́ol.
Ezek teljesítése folyamatos, de van né-
hány dolog, ami id´́oben elhúzódik.
Ezért a Kft kérte, hogy a már elvégzett
és igazolt munkák kerüljenek elszá-
molásra. Ehhez a szerz´́odések módosí-
tása szükséges, melyet a testület támo-
gatni fog, amennyiben a szerz´́odések
módosítása benyújtásra kerül.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Járá-
si Hivatalának f´́utéskorszer´́usítésével
kapcsolatban kért megállapodás módo-
sítást a képvisel´́o-testület elfogadta.
Az Óvoda vezet´́oje kérte a nyári zár-
vatartás jóváhagyását, tekintve, hogy
ez a képvisel´́o-testület jogköre. A ko-
rábbi évek gyakorlatának megfelel´́oen
az intézményben 2017. július 31-t´́ol
augusztus 18-ig engedélyezi a testület
a zárvatartást. A minimális ellátás biz-
tosítására - aki igényli - a szendehelyi
Meserét Óvoda vehet´́o igénybe.
A m´́uvel´́odési központ kérte a koráb-
ban engedélyezett párhuzamos foglal-
koztatás lehet´́oségének meghosszabbí-
tását. A testület hozzájárult és 2018. jú-
nius 30-ig engedélyezte a párhuzamos
foglalkoztatást. Ennek pénzügyi vonza-
tát a költségvetésbe be kell építeni.
A képvisel´́o-testület korábbi döntése
alapján az önkormányzatnál minden
megüresedett álláshely zárolásra ke-
rül. Indokolt esetben a testület engedé-
lyezheti az álláshely ismételt betölté-
sét. Most egy ilyen kérelem érkezett,
ami a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
és Szolgáltatási Csoportjánál megüre-
sedett pénzügyi ügyintéz´́oi álláshely
betöltésére irányult. A képvisel´́o-testü-
let indokoltnak tartotta a kérést, és en-
gedélyezte 1 f´́o középfokú végzettsé-
g´́u ügyintéz´́o alkalmazását. Ennek
megfelel´́oen módosításra került az
SZMSZ melléklete. 
Szül´́ok kérésére került benyújtásra egy
el´́oterjesztés az iskolai étkezésnek az
áthelyezésére. A Képvisel´́o-testület fi-
gyelembe kívánja venni a szül´́ok ké-
relmét. A testület határozatában fon-

tosnak tartja, hogy keresni kell a meg-
valósítás m´́uszaki és pályázati pénz-
ügyi lehet´́oségét. 
Zsemberi Ferenc mez´́ogazdasági m´́u-
velés céljára kérte a város  0148/1
helyrajzi számú, 34 hektáros területét,
melyet 20 évre kívánna bérbe venni.
(volt tankos) A képvisel´́o-testület a
bérbeadást a város hosszú távú tervei-
vel való ütközés miatt nem támogatta.
A Bánki Evangélikus Egyházközösség
nyújtott be támogatási kérelmet rétsági
imaházuk felújítási munkálataira. A
képvisel´́o-testület az indokolt m´́uszaki
szükségesség és ehhez kapcsolódó
részletes költségvetés benyújtása után
tudja a kérést érdemben elbírálni.
Ferencsik Csilla kérelmet nyújtott be,
hogy a társasházuk melletti szabad köz-
területen gépkocsibeállót létesíthesse-
nek. A képvisel´́o-testület a készül´́oben
lév´́o vízelvezetési terv ismeretében ké-
s´́obb dönt a kérelemr´́ol, mivel a vízelve-
zetési terv a jelzett területet is érinti.
Székely Richárd kérelmet nyújtott be,
hogy a Mez´́o utcai ingatlana el´́ott ko-
csibejárót alakíthasson ki, gépkocsija
telkére való közlekedése érdekében. A
képvisel´́o-testület tulajdonosi hozzájá-
rulását adja ahhoz, hogy kérelmez´́o az
ingatlana el´́ott, közterületen, saját költ-
ségén kocsibejárót alakítson ki. A m´́u-
szaki megoldásnak olyannak kell len-
nie, hogy a vízelvezet´́o árok továbbra
is maradéktalanul be tudja tölteni ere-
deti funkcióját, a betonáteresz átmér´́o-
je nem lehet kevesebb 40 cm-nél.
Az RRT Motorsport Egyesület részére
rendezvény tartásához engedélyezte a
testület a volt laktanya több területé-
nek használatát. A rendezvény a terve-
zettnél több attrakciót tud megvalósí-
tani, ezért kérelmüket kiegészítették
újabb 2 hangár, és bels´́o betonozott te-
rület igénybevételére. A képvisel´́o-tes-
tület engedélyezte a rendezvényterület
b´́ovítését, továbbá ahhoz is hozzájá-
rult, hogy az Egyesület bérbe adhassa
a területet harmadik fél számára, így
jelent´́osen hozzájárulva ezzel is a ren-
dezvény költségeihez. Ennek megfele-
l´́oen módosította a korábban megkö-
tött megállapodást.
Medve Elizabet kérelmezte, hogy a
Kossuth u. 22/A számú önkormányzati
tulajdonú lakásba beköltözhessen,
amely jelenleg bérleti szerz´́odés alap-
ján lakott. A képvisel´́o-testület - a je-
lenlegi bérl´́o befogadó nyilatkozatá-
nak megadását követ´́oen - tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Med-
ve Elizabet és gyermeke a jelzett in-
gatlanban lakcímet létesítsen.

A képvisel´́o-testület korábbi döntése
alapján ajánlatok lettek bekérve a “He-
lyi vízkár-elhárítási terv” elkészítésé-
re, mert ilyen terv elkészíttetése törvé-
nyi kötelezettsége a városnak.  A kép-
visel´́o-testület a legkedvez´́obb ajánla-
tot, a Vízgy´́ujt´́o Tervez´́oiroda Kft.
ajánlatát fogadta el, a részletes szerz´́o-
dést jóváhagyta, és a költségvetés en-
nek megfelel´́o módosításáról döntött.
A helyi civil szervezetek támogatásá-
nak többféle formája él városunkban.
Az évi egyszeri pályázati lehet´́oség
mellett kirándulásokhoz utazási és be-
lép´́ojegy támogatást igényelhetnek a
városban m´́uköd´́o civilek. 7 kérelem
alapján összesen (kerekítve) 958.000
Ft támogatást biztosítottak a kérelme-
z´́ok programjainak megvalósításához.
Fontos tudni, hogy a teljes költséget
nem lehet a támogatásból fedezni, ah-
hoz meghatározott önrésszel kell ren-
delkeznie az igényl´́oknek. A kérelme-
z´́ok között 4 iskolai csoport kirándulá-
sát támogatta a testület, de nyugdíjas
klub és sportegyesület is részesült tá-
mogatásban. Egy kérelem elutasításra
került, tekintve, hogy a Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat nem civil szerve-
zet, m´́uködésükhöz állami támogatás áll
rendelkezésre, így a helyi szabályzat ér-
telmében nem támogathatók.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság kérelmezte, hogy a Rétsá-
gi Katasztrófavédelmi ´́Ors mellett ta-
lálható füves területen lev´́o régi ´́orbó-
dé elbontását engedélyezze a testület.
Ezen a területen sporttevékenységet
szeretnének végezni az ´́Ors tagjai. A
kérést a testület támogatta.
Egyebekben - mások mellett -Jávorka
János képvisel´́o tett különböz´́o rongá-
lásokról szóló bejelentéseket (Kresz
park; Kresz park melletti kút; volt lak-
tanya területe), illetve adott tájékoz-
tatást a temet´́o kerítésének megépíté-
séhez szükséges földmunkák elvégzé-
sének szükségességér´́ol.

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.
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Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete munkatervben tervezett követ-
kez´́o ülésére június 23-án péntek 16.00
órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́opontja:
június 20. kedd 16.00 óra) El´́oterjesztések
benyújtásának határideje: június 12. hétf´́o
12.00 óra. Tervezett napirend:  1) 2017.
évi költségvetés módosítása. El´́oterjeszt´́o:
Heged´́us Ferenc polgármester. 2) A képvi-
sel´́o-testület 2017. évi munkatervének
módosításáról. El´́oterjeszt´́o: Dr. Varga Ti-
bor jegyz´́o. 3) Beszámoló a Napközi Ott-
honos Óvoda m´́uködésér´́ol. El´́oterjeszt´́o:
Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezet´́o. 4)
Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szak-
ellátó m´́uködésér´́ol, a Nonprofit Kft. tag-
gy´́ulésér´́ol, illetve a 2016. évi mérlegbe-
számoló elfogadásáról. El´́oterjeszt´́o: Ná-
belek Anna ügyvezet´́o igazgató. 5) Beszá-
moló a testület lejárt határidej´́u határoza-
tainak végrehajtásáról és az átruházott ha-
táskörben hozott döntésekr´́ol. El´́oterjesz-
t´́o: Heged´́us Ferenc polgármester. 6) Tájé-
koztató a két testületi ülés közötti id´́oszak-
ban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról. El´́oterjeszt´́o: He-
ged´́us Ferenc polgármester.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2017. JÚNIUS

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Júniusban 12-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Júniusban 28-án.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Júniusban
12., 19., 26.

Szelektív hulladékgy´́ujtés
Szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekre csak
üvegpalackok elhelyezése lehetséges!

Szelektív hulladékgy´́ujtésre a jöv´́oben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta álla-
potú papír, m´́uanyag és fém italos dobozok
az erre a célra rendszeresített, díjmentes zsá-
kokban helyezhet´́ok el kéthetente a hulla-
dékgy´́ujt´́o edények (kukák) helyein. Zsákot
a Zöld Híd szakemberei osztanak ki, kihe-
lyezett telt zsákok helyett újat hagynak a
helyszínen, illetve díjmentesen beszerezhe-
t´́o Rétságon a Paletta Trade (Sipos bolt) üz-
letben. Az elszállításra kéthetente kerül sor,
az alábbi id´́opontokban és azt követ´́oen:

2017. június 8., 22. csütörtök
2017. július 6., 20. csütörtök
2017. augusztus 3., 17., 31.

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a további-
akban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigeteken
- üvegen kívül - semmilyen más hulladék
nem helyezhet´́o el. 

A közrend és a tisztaság meg´́orzése
érdekében ezen helyszíneket a térfigye-
l´́o kamerák rögzített felvételekkel is el-
len´́orizhet´́ové teszik!

Zöld hulladék gy´́ujtés
Ezúton tájékoztatjuk a rétsági lakoso-
kat a zöldhulladék gy´́ujtéssel kapcsolat-
ban az alábbi fontos adatokról.

Az ingatlan tulajdonosok biológiailag
lebomló anyagból készült zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsákokban gy´́ujthetik a kisebb
mennyiség´́u komposztálható zöldhulladé-
kokat. A zöldhulladékok közé különösen a
f´́ufélék, falevelek, fás és lágyszárú kerti nö-
vények és azok részei, gallyak, ágak maxi-
mum 60 mm vastagságig sorolhatóak. A
zsákokat 40 Ft + Áfa áron vásárolhatják
meg az alábbi helyszínen: 2651 Rétság,
Rákóczi út 29. Paletta Trade Kft. (Sipos
bolt). Egy szállítási nap alkalmával maxi-
mum 10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák
helyezhet´́o ki ingatlanonként! Társaságunk
kizárólag az ebben a zsákban kihelyezett
zöldhulladékot szállítja el. 2017. évi zöldhul-
ladék gy´́ujtési rend tervezett id´́opontjai április
6-tól minden páros héten csütörtökön. Tehát:

2017. június 1., 15., 29.  csütörtök
2017. július 13., 27. csütörtök

Továbbiakban ´́oszig, minden 2. héten csü-
törtökön.

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.

Tájékoztató a fogorvosi ügyeletr´́ol
Az egészségügyi alapellátásról szóló tör-
vény az önkormányzatok számára kötele-
z´́o feladattá tette a fogorvosi ügyeletr´́ol va-
ló gondoskodást. A fogorvosi ügyelet bizto-
sításának többféle megoldása lehetséges. 

Ezek közül az egyik, hogy az önkor-
mányzatok feladat-ellátási szerz´́odést köt-
nek egy olyan egészségügyi szolgáltatóval,
amelyik megfelel´́o engedélyek birtokában
fogorvosi ügyeletet m´́uködtet. Nógrád me-
gye nyugati feléhez a legközelebbi fogorvo-
si ügyelet Budapesten m´́uködik, de nemcsak
ez van a legközelebb, hanem ide a legjobb
a buszközlekedés is. Ráadásul a végállo-
mástól a 3-as metróval nagyon könnyen
megközelíthet´́o az ügyelet helyszíne.

Felvettem a kapcsolatot a budapesti
fogorvosi ügyeletet m´́uködtet´́o Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem vezet´́oi-
vel, akikkel sikerült egy olyan megoldást
találnunk, amely minden érintett számára
el´́onyös. A lényege ennek a konstrukció-
nak, hogy az adott önkormányzatok fel-
adat-ellátási szerz´́odést kötnek az Egye-
temmel, és az Egyetem által m´́uködtetett
fogorvosi ügyelet ezen szerz´́odés alapján
fogadja, és ingyenes ellátásban részesíti az
adott önkormányzat területér´́ol érkez´́o,
sürg´́osségi ellátásra szoruló betegeket. Az
ügyeleti ellátás finanszírozását a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezel´́ovel köten-
d´́o szerz´́odés alapján biztosítja az Egye-
tem, az önkormányzatoktól semmilyen

pénzügyi hozzájárulást nem kér.
Err´́ol a lehet´́oségr´́ol egyrészt értesítet-

tem az érintett önkormányzatokat, más-
részt megszerveztem egy megbeszélést,
melyet 2017. május 30-án Rétságon, a Vá-
rosi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
egyik helyiségében tartottunk. Ezen részt-
vettek az önkormányzatokat képvisel´́o pol-
gármesterek, jegyz´́ok, valamint a meghívott
vendégek: a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezel´́o részér´́ol Dr. Kiss Szilvia, Ártá-
mogatási és Finanszírozási Osztály vezet´́o-
je, f´́oosztályvezet´́o helyettes, a budapesti
Semmelweis Orvostudományi Egyetem ré-
szér´́ol Dr. Hermann Péter, rektorhelyettes,
Dr. Valent Sándor, az egyetem Orvos-
szakmai, Finanszírozási és Min´́oségbiztosí-
tási f´́oigazgatója és Dr. Kivovics Péter, az
egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató
Intézetének igazgatója.

A megbeszélés eredményesen zárult, és
a szükséges szerz´́odések megkötésére a kö-
zeljöv´́oben sor kerül. Az önkormányzatok
így eleget tudnak tenni törvényi kötelezett-
ségüknek, a betegek számára pedig adott
lesz a lehet´́oség, hogy hétvégeken, illetve
munkaszüneti napokon sürg´́os esetben fog-
orvosi ellátásban részesüljenek. Az ügyelet
m´́uködésének rendjér´́ol, és az ügyeleti ellá-
tás pontos id´́opontjáról a szerz´́odések meg-
kötése után a lakosságot természetesen az
önkormányzatok tájékoztatni fogják. 

Dr. Szájbely Ern´́o  PVB elnök

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
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Rétság Város Önkormányzat
8/2017. (V.29.) rendelete 

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 
(KIVONAT)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdé-
se alapján a 2016. évi költségvetési zár-
számadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A képvisel´́o-testület a 2016. évi költ-

ségvetés végrehajtását önkormányzati
szinten
1.103.342 eFt bevételi f´́oösszeggel
976.375 eFt kiadási f´́oösszeggel
141.038 eFt számlamaradvánnyal és
116.467 eFt módosított pénzmarad-
vánnyal jóváhagyja. 

(2) A passzív id´́obeni elhatárolások összege
1.528 eFt.

(...)
4.§. (1) A költségvetési kiadások 976.375

eFt-os f´́oösszegéb´́ol: (1000 Ft-ban)
M´́uködési célú kiadás: 

a) Személyi jelleg´́u juttatás 184.963
b) Munkaadót terhel´́o járulék 47.105
c) Dologi és egyéb kiadás 140.281
d) Szociálpolitikai juttatás 19.640
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások

1.569
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások
10.686

Intézményfinanszírozás 186.634
M´́uködési jelleg´́u kiadás összesen
590.878
Fejlesztési célú kiadás
a) Intézmények felhalmozási kiadása

22.393
b) Felújítási kiadás 45.555
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

67.549
Fejlesztési célú kiadás összesen 135.497
d) Befektetés: 250.000
(...)
5. § Az önkormányzat intézményekkel ösz-

szevont mérleg szerinti vagyonának
3.066.841 eFt -os nettó értékét a 10.
számú melléklet, valamint a vagyonlel-
tárt a 11. számú melléklet szerinti rész-
letezéssel elfogadja.

(...)
7.§ A 2016. évi pénzmaradvány elszámolást

a kötelezettségvállalással terhelt 10.499
eFt-tal együtt, 126.967 eFt-tal  a 12. szá-
mú melléklet szerint jóváhagyja. Többé-
ves kihatással járó feladat nincs.

(...)
9.§ A képvisel´́o-testület megállapítja, hogy a

módosított költségvetés szerinti alapvet´́o
önkormányzati feladatok ellátása, az in-
tézmények m´́uködtetése, a módosított
költségvetésben ütemezett fejlesztési fel-
adatok megvalósítása biztosított volt.

Önkormányzati rendeletek

(...)
10. § Részletes teljesítések:
(...)
10/B. § Polgármesteri Hivatal 2016. évi be-

vételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)
Bevételi f´́oösszege 77.568
Kiadási f´́oösszege 77.500
el´́oz´́ob´́ol
- m´́uködési bevétel 4.218
- személyi jelleg´́u kiadás 44.973
- költségvetési támogatás 466
- járulék 12.704
- átvett pénzeszköz 0
- Önkormányzati támogatás 70.383
- dologi kiadás 19.253
- pénzmaradvány 2.501
- felhalmozási kiadás 570

(...)
10/C. § Napköziotthonos óvoda 2016. évi

bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)
Bevételi f´́oösszege 61.663
Kiadási f´́oösszege 59.406

el´́oz´́ob´́ol
(...)
10/D. § Városi M´́uvel´́odési Központ és

Könyvtár 2016. évi bevételei és kiadá-
sai (1.000 Ft-ban)
Bevételi f´́oösszege 59.406
Kiadási f´́oösszege 67.506

(...)
11. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép

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

Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´́o- testületének 9/2017. (V.29.)

számú önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
(KIVONAT)

Rétság Város Önkormányzat Képvisel´́o-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott valamint a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekez-
dés 19. pontja szerinti feladatkörében el-
járva, illetve a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)
35. § és 88. § (4) bekezdése alapján hul-
ladékgazdálkodás helyi rendjér´́ol a követ-
kez´́oket rendeli el.

1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet tárgyi hatálya Rétság tele-

pülésen keletkez´́o települési hulladék
gy´́ujtésére, szállítására és kezelésére
valamint a Rétság Város Önkormány-
zata és a vele kötött hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatási szerz´́odés szerinti
közszolgáltató hulladékgazdálkodási
tevékenységére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:
1. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodá-

si közszolgáltatási tevékenység min´́osí-
tésér´́ol szóló törvény szerint min´́osített
nonprofit gazdasági társaság, amely a
települési önkormányzattal kötött hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási szer-
z´́odés alapján hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást lát el, e rendelet értel-
mében a Zöld Híd B.I.G.G Környezet-
védelmi és Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft..

(...)
2. A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási terület határai
3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

során a közszolgáltatási terület határai:
Rétság település közigazgatási területe.

3. A közszolgáltató
4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatási tevékenységet az Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Önkormányzati Társulás tulajdoná-
ban lév´́o Zöld Híd Zöld Híd B.I.G.G
Környezetvédelmi és Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. (továbbiakban
Közszolgáltató) végzi. Székhelye: 2100
Gödöll´́o, Dózsa György út 69.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott köz-
szolgáltatónak tagjai, alvállalkozói nincse-
nek, a közszolgáltatást egyedül végzi.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás ellátásnak rendje és módja 

5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás ellátása írásban rögzített, leg-
feljebb 10 évre vonatkozó közszolgál-
tatási szerz´́odés alapján történik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
feltételeiben, rendjében bekövetkezett
változásokról a változás bekövetkezte
el´́ott 15 nappal a Közszolgáltató leg-
alább a honlapján, és hirdetmény for-
májában tájékoztatást nyújt.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás ellátásáért hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a
Ht.-ben, valamint miniszteri rendeletében
meghatározott feltételek szerint.

6. § (1) A települési hulladékok közül a
vegyes, maradék hulladék szállítása he-
tente 1 alkalommal a Közszolgáltató
honlapján és hirdetményeiben megha-
tározott napon történik.

(2) A vegyes, maradék hulladék elszállítás-
ra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a
hulladékot a saját tulajdonában lév´́o,
vagy a Közszolgáltatótól bérelt és a
Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gy´́ujt´́oedénybe helyezi
el úgy, hogy annak fedele lecsukható
legyen   és  a  hulladék  átöntése  a
szállító járm´́ube  akadálymentesen  tör-
ténjen. A kihelyezett gy´́ujt´́oedény nem
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akadályozhatja a járm´́u- és gyalo-
gosforgalmat. A hulladék kihelyezése a
szállítást megel´́oz´́o napon 18 órától
megengedett, de legkés´́obb a szállítási
nap reggel 6 óráig kötelez´́o.

(3) Az alkalmazható gy´́ujt´́oedények
a) 60 literes, megengedett hulladékmeny-

nyiség: 15 kg, 
b) 80 literes, megengedett hulladékmeny-

nyiség: 20 kg, 
c) 110-120 literes, megengedett hulladék-

mennyiség: 30 kg,
d) 240 literes, megengedett hulladék-

mennyiség: 60 kg,
e) 1100 literes megengedett hulladék-

mennyiség: 275 kg,
f) a közszolgáltató által biztosított, a szol-

gáltató által egyedi jelöléssel ellátott
hulladékgy´́ujt´́o zsák.

7. § Közszolgáltató a honlapján közzétett
módon lehet´́oséget ad vegyes, maradék
hulladék gy´́ujtésére alkalmazható hul-
ladékgy´́ujt´́o zsák beszerzésére. Köz-
szolgáltató a vegyes, maradék hulladék
gy´́ujtésére kiegészít´́o megoldásként al-
kalmazható hulladékgy´́ujt´́o zsákért a
hulladék elszállítási és kezelési díjat is
magában foglaló térítést kér.

8. § (1) Amennyiben a gy´́ujt´́o edényzet
megrongálódása a nem megfelel´́o ürítés
során történt, és err´́ol a Közszolgáltató
az erre alkalmas értesít´́on az ingat-
lanhasználót értesítette, a Közszolgálta-
tó gondoskodik az edényzet saját költ-
ségén történ´́o megjavításáról, - ha az
nem lehetséges a cseréjér´́ol.

(2) Amennyiben a gy´́ujt´́oedény megrongá-
lódása a nem megfelel´́o ürítés során tör-
tént, és err´́ol a Közszolgáltató az ingat-
lanhasználót nem tájékoztatta, de az in-
gatlanhasználó 48 órán belül bejelentést
tesz, akkor a Közszolgáltató rend-
szerfelügyel´́oje kiszáll az adott ingat-
lanhoz kivizsgálni a bejelentést. A pa-
nasz pozitív elbírálása esetén a Köz-
szolgáltató gondoskodik az edényzet
saját költségén történ´́o megjavításáról, -
ha az nem lehetséges a cseréjér´́ol.
Amennyiben az ingatlanhasználó hibá-
jából történt a rongálás, tájékoztatást
kap az ingatlanhasználó az edényzet
cseréjének szükségességér´́ol. Az ezzel
járó költségek viselése az ingat-
lanhasználót terheli.

(3) Amennyiben a Közszolgáltató tulajdo-
nában lév´́o, az ingatlanhasználó számá-
ra bérbe adott gy´́ujt´́oedény a rendelte-
tésszer´́u használat során elhasználódik,
Közszolgáltató saját költségén másik
gy´́ujt´́oedényt biztosít. 

9. § Közszolgáltató megtagadhatja a gy´́uj-
t´́oedény kiürítését, illetve a gy´́ujt´́ozsák
elszállítását, ha:

(1) Mérgez´́o, veszélyes, folyékony, robba-
nó vagy olyan hulladék kerül elhelye-
zésre, amely a kiürítéssel, kés´́obbi hul-

ladék feldolgozással foglalkozó dolgo-
zók egészségét, testi épségét vagy életét
veszélyezteti, vagy begy´́ujtése során a
gépkocsi, feldolgozása során az egyéb
m´́uszaki berendezésben rongálódást
idézhet el´́o, ártalmatlanítása során pe-
dig veszélyezteti a környezetet.

(2) A hulladék elhelyezése során beszorul
az edénybe.

(3) A gy´́ujt´́oedény hulladékkal együttes sú-
lya meghaladja a megengedett hulla-
dékmennyiséget.

10. § (1) Közszolgáltató megtagadja a hul-
ladék begy´́ujtését azon ingat-
lanhasználók esetében 

(a) akik a hulladékgazdálkodási szolgálta-
tás szüneteltetését kérték - a szünetelte-
tés idejére, 

(b) ha az ingatlanhasználó nem megfelel´́o
hulladékgy´́ujt´́o edénybe - a gépi ürítés-
re nem alkalmas hulladékgy´́ujt´́o edény-
be, nem a közszolgáltató által rend-
szeresített hulladékgy´́ujt´́o zsákba- he-
lyezte el a hulladékot.

11. § Amennyiben az ürítés elmarad, a Köz-
szolgáltató dolgozói az ürítés elmaradá-
sának okáról haladéktalanul értesítik az
ingatlanhasználót. 

12. § (1) Közszolgáltató els´́osorban háztar-
tásonkénti elkülönített (továbbiakban:
szelektív) hulladékgy´́ujtést, lakótelepi,
lakóparki környezetben gy´́ujt´́oszigetes
szelektív hulladékgy´́ujtést, vagy ezek
kombinációját üzemelteti.

(2) A szelektív hulladékgy´́ujtés a lakosság
számára díjmentesen biztosított szelek-
tív hulladékgy´́ujt´́o zsák vagy edény al-
kalmazása mellett történik. Szállítása
kéthetente 1 alkalommal a Közszolgál-
tató honlapján és hirdetményeiben
meghatározott napon történik. A szelek-
tív hulladék kihelyezése a szállítást
megel´́oz´́o napon 18 órától megenge-
dett, de legkés´́obb a szállítási nap reggel
6 óráig kötelez´́o.

(3) A zöldhulladék szállítása április 1-t´́ol
november 30-ig terjed´́o id´́oszakban a
Közszolgáltató honlapján és hirdetmé-
nyeiben meghatározott napon és gyako-
risággal történik. A zöldhulladék gy´́uj-
tés, a Közszolgáltató által rend-
szeresített, egyedileg jelölt, biológiailag
lebomló, 110 liter ´́urtartalmú zöldhulla-
dék gy´́ujt´́o zsák alkalmazásával vagy
edényben történik. Egy ingatlan eseté-
ben, a kijelölt gy´́ujtési héten, legfeljebb
10 db zöldhulladék gy´́ujt´́o zsák helyez-
het´́o a közterületre. A zöldhulladék
gy´́ujtésre szolgáló zsákot a közszolgál-
tató hozza forgalomba, a zsák díját és
értékesítési helyszíneit a Közszolgálta-
tó honlapján teszi közzé.

(4) A biológiailag lebomló zöldhulladék
gy´́ujt´́o zsák alkalmazásán felül kötegelt
elszállítás is biztosított. A kötegelés azt
jelenti, hogy az ingatlanhasz-náló által

kihelyezett zöldhulladék nem ömleszt-
ve, hanem legalább egy ponton össze-
kötve kerül kihelyezésre. Az összeköte-
gelt gallyak, ágak átmér´́oje maximum 6
cm, hossza maximum 100 cm, és a ki-
helyezett mennyiség össztérfogata ma-
ximum 1 m3 lehet.

(5) Közszolgáltató két alkalommal, az Ön-
kormányzattal egyeztetett id´́opontban
biztosítja a karácsonyi feny´́ofagy´́ujtést
és elszállítást.

13. § (1) Közszolgáltató, az Önkormány-
zattal el´́ozetesen egyeztetett id´́opont-
ban, évi egy alkalommal, felügyelt gy´́uj-
t´́opontos lomtalanítást végez, melynek
keretében háztartásonként legfeljebb 1
m3, kizárólag a nagydarabos lomhulla-
dék kerül átvételre. A lomelszállítás
id´́opontját Közszolgáltató tájékoztatója,
hirdetménye határozza meg. Közszol-
gáltató, legalább évi egy alkalommal
gondoskodik a településen keletkez´́o
elektronikai hulladékok díjmentes átvé-
telének megszervezésér´́ol.

5. Közszolgáltató jogai és 
kötelezettségei

14. § (1) A közszolgáltatási szerz´́odés és a
Ht. vonatkozó rendelkezései alapján
Közszolgáltató köteles 

(a) a közszolgáltatási szerz´́odés szerinti
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatokat ellátni,

(b) az elmaradt szállítást a szállítást akadá-
lyozó tényez´́o megsz´́unését követ´́o leg-
kés´́obb 48 órán belül elvégezni.

(c) honlapot üzemeltetni, és azon a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos valamennyi fontos infor-
mációt elhelyezni,

(d) az ingatlanhasználó által tett panaszt
kivizsgálni, javaslatot tenni, és arról az
érintettet érdemben 15 napon belül tá-
jékoztatni.

(2) A Közszolgáltatónak joga van a közszol-
gáltatási szerz´́odést a jogszabályban, va-
lamint a közszolgálati szerz´́odésben meg-
határozott módon felmondani.

6. Az ingatlanhasználó jogai, 
kötelezettségei

15. § Ingatlanhasználó az ingatlanon kép-
z´́od´́o háztartási, és háztartási hulladék-
hoz hasonló hulladékra vonatkozóan je-
len rendelet 4. pontjának, valamint a
Közszolgáltató hulladékgazdálkodási
tevékenységér´́ol és a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás végzésének feltéte-
leir´́ol szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet 4. §-ának figyelembe vételével
jár el.

16. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás ellátásá-
hoz szükséges feltételeket a Közszol-
gáltató részére biztosítja, és a közszol-
gáltatást igénybe veszi.
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(2) Az ingatlanhasználó köteles:
a) a személyében történ´́o változás esetén

vagy új ingatlan vonatkozásában, ha in-
gatlanhasználat kezd´́odik, a változást
követ´́o 15 napon belül írásban bejelen-
teni a Közszolgáltatónak. A bejelentés-
hez szükséges csatolni az ingatlan tulaj-
donjogát vagy az ingatlanhasználatot
igazoló szerz´́odés vagy hatósági doku-
mentum másolatát.

b) a Közszolgáltató által bérbe adott hulla-
dékgy´́ujt´́o edényzet átvételét aláírásával
igazolni,

c) zárható edényben gy´́ujteni a hulladékot,
d) a gy´́ujt´́oedény rendszeres tisztításáról és

fert´́otlenítésér´́ol gondoskodni,
e) a vegyes, maradék hulladék gy´́ujt´́oedény

´́urtartalmát illetve teherbírását megha-
ladó hulladékot a rendszeresített gy´́uj-
t´́ozsákban gy´́ujteni, és a hulladékgy´́ujt´́o
zsákért a Közszolgáltató által meghatá-
rozott díjat megfizetni, elszállítás céljá-
ból a meghatározott gy´́ujtési napon a
gy´́ujt´́ozsákot bekötve közterületre kihe-
lyezni,

f) gondoskodni arról, hogy a vegyes hulla-
dék gy´́ujt´́o edény alkalmas legyen a
rendeltetésszer´́u használatra és a Köz-
szolgáltató szállító járm´́uvével történ´́o
ürítésre, arról, hogy csak vegyes, mara-
dék hulladék kerüljön elhelyezésre, a
hulladék szilárd halmazállapotú legyen,
valamint, hogy az ürítést végz´́ok egész-
ségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a
gépi ürítést ne akadályozza és a beren-
dezésben kárt ne okozzon, 

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás dí-
ját a Koordináló szervnek megfizetni,

h) a Közszolgáltató által a 12. § bekezdé-
seiben meghatározott hulladék fajtákat
elkülönítetten gy´́ujteni és elszállításra
kész állapotban ingatlana elé kihelyez-
ni.

17. § (1) Az ingatlanhasználónak joga van:
a) jelezni hulladékgy´́ujt´́o edényzet bérlési

szándékát a Közszolgáltatónál, 
b) a vegyes hulladék gy´́ujt´́oedény ´́urtartal-

mát vagy teherbírását alkalmilag meg-
haladó vegyes hulladékot hulladék
gy´́ujt´́o zsákban a gy´́ujt´́o edényzettel
együtt a közterületre kihelyezni,

c) kérni a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás id´́oleges szüneteltetését,

d) panasszal élni, javaslatot tenni a Köz-
szolgáltató felé, ha a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatással nem elégedett,
valamint panaszával a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság illetékes fo-
gyasztóvédelmi felügyel´́oségéhez, illet-
ve a Békéltet´́o Testület illetékes kiren-
deltségéhez fordulni. 

e) a lakóingatlant egyedül és életvitelszer´́u-
en használó természetes személy ingat-
lanhasználó e tényt alátámasztó igazo-
lást kérni az Önkormányzattól/jegyz´́o-
t´́ol 60 literes edényzet használatához,

amelyhez a Közszolgáltató lehet´́oséget
biztosít.

7. Az elhagyott vagy ellen´́orizetlen
körülmények között elhelyezett 

hulladék
18. § Az Önkormányzat vállalkozó illetve

alvállalkozó igénybevételével gondos-
kodik az elhagyott vagy ellen´́orizetlen
körülmények között elhelyezett hulla-
dék összegy´́ujtésér´́ol, elszállításáról és
kezelésér´́ol. Ilyen hulladéknak min´́osül
többek között a közterületen, különös
tekintettel a gy´́ujt´́oszigeteken engedély
nélkül, valamint a meghirdetett lomta-
lanítás alkalmával a meghatározott id´́o-
ponttól és helyt´́ol eltér´́oen elhelyezett
hulladék.

8. Az ingatlanhasználót terhel´́o 
díjfizetési kötelezettség, 
megfizetésének rendje,

az esetleges kedvezmények
19. § (1) A közszolgáltatási díjat Koordiná-

ló szerv szedi be az ingat-
lanhasználóktól. A Koordináló szerv a
közszolgáltatási díjakra vonatkozó
számlákat a Közszolgáltató adatszol-
gáltatása alapján állítja ki.

(2) Ha az Önkormányzat díjkedvezményt,
mentességet, vagy ingyenességet állapít
meg az ingatlanhasználó részére, a fel-
merül´́o díjkülönbözetet a Koordináló
szerv számára a beszedési id´́oszakot
követ´́oen 15 banki napon belül fizeti
meg.

20. § (1) Díj megfizetési kötelezettség te-
kintetében a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási díjat három ha-
vonta utólag köteles megfizetni a Koor-
dináló szerv által kiállított számla elle-
nében. A díj megfizetésének módját,
határidejét a számla tartalmazza.

(3) Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben
meghatározott számla tartalma tekinte-
tében a Koordináló szervnél kifogást
emelhet, mely az írásban benyújtott ki-
fogást 15 napon belül kivizsgálja és arra
érdemben írásban válaszol, és jogos ki-
fogás esetén a sérelmet 15 napon belül
orvosolja.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
díját a Koordináló szervnél ismert in-
gatlanhasználó köteles megfizetni.
Amennyiben az ingatlanhasználó adott
ingatlan esetében változik, a Koordiná-
ló szerv a változás bejelentését követ´́o-
en a változás bejelentésének napjától
állítja ki a számlát az új ingat-
lanhasználó részére. 

21. § A Koordináló szerv a kiszámlázott és

az ingatlanhasználó által határid´́on be-
lül ki nem fizetett közszolgáltatási díj
behajtása érdekében intézkedik és keze-
li a közszolgáltatás keretében 2016. áp-
rilis 1-t´́ol keletkez´́o kintlév´́oségeket.

9. A hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás igénybevételének szüneteltetése,

az üdül´́oingatlanokra vonatkozó
sajátos szabályok

22. § (1) Az id´́olegesen használt ingatlanok
(továbbiakban együtt: id´́olegesen hasz-
nált ingatlanok) esetében az ingat-
lanhasználónak féléves hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási díjfizetési köte-
lezettsége áll fenn április 15. és október
15. közötti id´́oszakra vonatkozóan. 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás
szüneteltetését el´́ore, írásban kérheti a
Közszolgáltatótól abban az esetben, ha
az ingatlanát 30 napot meghaladó ideig,
de legfeljebb tárgyév végéig (december
31.) nem kívánja használni. A szünetel-
tetési kérelmet minden évben meg kell
újítani, amennyiben folyamatos szüne-
teltetést igényel az ingatlanhasználó. A
Közszolgálattó bírálja el minden eset-
ben a szüneteltetési kérelmet.

(3) A szüneteltetési kérelem a Közszolgál-
tató által e célra rendszeresített Adatbe-
jelent´́o lapon nyújtható be a Közszol-
gáltatónak 2 darab közüzemi - víz és
villany - számla másolatával együtt,
amely a lakatlanságot hivatott igazolni.
A szüneteltetés id´́otartamára az ingat-
lanhasználó mentesül a díjfizetési köte-
lezettség alól. Ideiglenes használt ingat-
lanok esetében nincs lehet´́oség részle-
ges szüneteltetésre.

(4) A szüneteltetési kérelmet az Adatbeje-
lent´́o lapon rögzített id´́oponttól fogadja
el a Közszolgáltató. Amennyiben utó-
lag bebizonyosodik, hogy az ingat-
lanhasználó a szüneteltetésre nem jogo-
sult, úgy a szerz´́odött gy´́ujt´́oedénynek
megfelel´́o díjat a szüneteltetés kezd´́o
dátumától visszamen´́oleg megfizetni
köteles.

23. § Az id´́olegesen használt ingatlanok ese-
tén a díj megállapítására a Ht. 47. § (4)
bekezdésében, valamint a 64/2008. (II.
28.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatáro-
zottakat kell alkalmazni.

11. Záró rendelkezések
24. § (1) E rendelet 2017. június 15-én lép

hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépéséve hatályát

veszti Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´́o-testületének a települési szi-
lárd hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatásról szóló 6/2017.(V.02.) önkor-
mányzati rendelete.

 Heged´́us Ferenc   dr. Varga Tibor
    polgármester            jegyz´́o 
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Táncoljatok! - a Hargita Rétságon
Zsúfolásig megtelt színházterem fogad-
ta a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes rétsági vendégszereplését. 

Nem el´́oször, mert ez a negyedik ven-
dégjátékuk városunkban. Ez igazán kivé-
teles lehet´́oség, hiszen párnapos magyar-
országi turnéjuk alkalmával csupa nagy-
városban mutatják be legújabb m´́usorukat.

A táncszámok közötti narráció is arról
szólt, hogy a tánc egy életforma. Nem le-
het egy-két estrére színpadra lépve el´́oad-

ni valamit olyan szerepl´́oknek, akiknek
nem lételemük a tánc. A táncosok napról-
napra ebben élik életüket, akár van fellé-
pés, akár nincs.

A jól felépített produkció jelenetei egy-
mást követték. A fináléban, hatalmas tapsvi-
har és többszöri visszahivás közepette, Simon
Katalin mondott köszönetet az együttes rétsá-
gi fellépéséért. Nem csak mint a szervez´́o
Kerepl´́o Néptánc Egyesület m´́uvészeri veze-
t´́oje, hanem mint az együttes egykori táncosa.

Óvodai gálam´́usor
Szép hagyomány, hogy az óvoda a tanév
végéhez közeledve rendez egy gálam´́u-
sort, amelyen nagyobb közönség el´́ott is
bemutatkozhatnak a gyermekcsopor-
tok. Ilyenkor bodog szül´́ok figyelik
gyermekeik színpadi szereplését és
együtt drukkol az egész terem. 

Egyfajta tanév végi vizsgael´́oadásnak
is felfogható az esemény, hiszen itt ponto-
san látható, hová fejl´́odnek a kicsik az el-
múlt év hasonló rendezvénye óta.

Bizony már 11. alkalommal kerül sor

erre a jó hangulató tavaszi eseményre.
Eleinte kifejezetten a jótékonysági adomány-
gy´́ujtés vezérelte a szervez´́oket. Bátran mond-
hatjuk, hogy gyermekintézmé-nyünk minden
támogatást megkap az önkormányzattól, ami
a korszer´́u pedagógiai munkához szükséges
feltételek. A szerényen megállapított támogató
jegyek bevétele az óvoda alapítványát gazda-
gítja. A bevétel tehát jó célra gy´́ulik, de ma-
napság - nyugodtan mondhatjuk - nem ez az
els´́odleges célja az immár több mint egy évti-
zede megrendezett gálam´́usornak. 

A zsúforlásig megtelt színházterem-
ben, a “nyitóképben” megjelent gyermek-
ek, pedagósok gy´́ur´́ojében Vinczéné Szu-
nyogh Judit, az óvoda vezet´́oje köszöntöt-
te a megjelenteket. Majd egymást követ-
ték az óvodai csoportok bemutatkozásai.
Közötte vendégfellép´́ok színesítették a
m´́usort. Mondani sem kell, hogy minden
esetben lelkes tapsok fogadták a színpadi
produkciókat. Az intézmény korábbi ve-
zet´́oi, és az egykori munkatársak közül is
többen megtekintették a gálaprogramot.

A msor végén a rétsági fiatalok nevé-
ben lepték meg a kicsiket egy-egy lufival.
A rendezvényhez a szül´́ok közrem´́uködé-
sével elkészített süteményekb´́ol afféle bü-
fé is üzemelt, illetve zsákbamacskák is
gazdát kerestek. 
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Gyermeknap 
Mozgalmas volt május utolsó hétvégéje
Rétságon. Szombaton a sportkombinát né-
pesült be az extrém motorosok egésznapos
programjával (err´́ol kés´́obb önálló képri-
portban beszámolunk), vasárnap pedig a
Gyermeknap városi ünnepsége került
megrendezésre a Nagyparkolóban. 

Korábbi id´́oben különféle helyszínek
kerültek kipróbálásra a legkisebbek szóra-
koztató ünnepnapján. Pár éve a m´́uvel´́o-
dési központ és környéke, a mellette elte-
rül´́o Nagyparkoló vált a rendezvény ott-
honává. A helyszínnek több el´́onye is van,
például a mosdók az épületben, vagy ép-

pen az a terem ahol a palacsinták készül-
nek és kínálják szorgos kezek (üdít´́ovel,
egyéb finomságokkal együtt). Bár kiváló
id´́o volt vasárnap, de a kockázat, hogy mi
lesz ha esik, itt nem annyira veszélyes,
hiszen akkor a m´́uvel´́odési központban le-
het folytatni az attrakciók jelent´́os részét.

Attrakciók persze voltak. Színpadon,
színpad mellett, a tér több sarkán folyama-
tos látványosságot, vagy éppen aktív játé-
kot kínálva kicsiknek, nagyobbaknak.

Inkább néhány képpel tudósítunk az
egész délutánt kitölt´́o rendezvényr´́ol.

Fotó: Szájbely Zsolt

Jótékonysági suligála
Évr´́ol évre megrendezésre kerül az iskola
gálam´́usora, melynek bevétele jótékony
célokat szolgál. Az iskola alapítványának
kuratóriuma olyan fejlesztésekre költ be-
l´́ole, amelyek a kötelez´́o alapfelszerelése-
ken túl javítják az oktatás színvonalát,
jobb feltételeket teremtenek tanárnak és
diáknak egyaránt.

Mondani sem kell, hogy ebben az év-
ben is zsúfolásig telt a színházterem. A

színpadon egymást követték a csoportok,
valamint a szólóprodukciók. Az ötletes m´́us-
orszámok egy részét már láthatta a közönség,
hiszen a farsangi gálaprogramban is színpad-
ra került. Nem is baj, hiszen a közönség is
szívesen fogadta, a szerepl´́ok pedig örömmel
álltak újra pódiumra, hogy felkészültségüket
újra kamatoztassák. A siker most sem maradt
el, amit a folyamatos tapsok is igazoltak.

Foto: ÁG
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Rétsági kalauz

Programajánló
Június 2. péntek, 10.00 órától

a Templomkertben
Megemlékezés és koszorúzás a
Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából
Megemlékez´́o beszédet mond:
Jávorka János önkormányzati képvisel´́o
Közrem´́uködik: Szabó István, Száj-
bely Zsolt

Június 2. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ nagytermében
a Pet´́ofi Musical Stúdió bemutatja a
#LÉPNED_KELL
c. @sulimusicalt_két_részben
Belép´́odíj:1.500 Ft

Június 4. vasárnap, 11.45 órától
a Mindszenty-Pallavicini szobornál
Megemlékezés
Díszvendég: Mónus József többszörös
világrekorder tradicionális távlöv´́o
íjász
Verset mond: Szájbely Zsolt
Történelmi Nagy-Magyarország ere-
deti határkövének átadása Átadja: Ter-
man Szilárd íjász világbajnok
A déli harangszónál nyílzápor a Rétsá-
gi Árpád Egylet és barátai részvételé-
vel, Palóc Virtus KSE Karikás ostor
bemutatója
13.00 órakor a könyvtárban
Mónus József el´́oadása

Június 9. péntek, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Évadzáró Néptánc Gálája
Fellépnek: a rétsági Kerepl´́o (óvodás,
iskolás és ifjúsági csoportok), Zúgófa
és Csillagvirág Néptánc Együttesek
Az est vendége: Ilyés Szabó Anna -
székely mesemondó. A zenét szolgál-
tatják: Tóth Luca Réka és barátai

Június 10. szombat
a m´́uvel´́odési központban
XV. Szlovák Nemzetiségi Nap
14.30 Kétnyelv´́u istentisztelet az evan-
gélikus imaházban
15.30 Népviseletes felvonulás
16.00 Kulturális m´́usor a m´́uvel´́odési
központban 
Közrem´́uködnek: Mlados£ Néptánccso-
port-Besztercebánya, Lipa Szlovák Folk-
lór Egyesület - Budapest, Pilisszentkeresz-
tért Kulturális Egyesület, Pilisi család
folklórcsoport-Pilisszentkereszt, Glück
Laura és Vanessza, Szlovák szakkörös ta-
nulók - Rétság, Zúgófa Néptáncegyüttes -
Rétság, Kerepl´́o Néptáncegyüttes - Rétság

El´́ozetes

Július 1. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kistermében
Magvasi Adrián 
Médiabirodalmak Magyarországon
cím´́u el´́oadása

Július 7. péntek, 19.30 órától
a Szent András Templom kertjében
Tiszteletadás a Pozsonyi csata
és a csatában elesett h´́osök emlékére

Július 22. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
Anna-bálja

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Szociális munkás tanfolyam (Munkaügyi

központ által támogatott hallgatók ré-
szére) Hétf´́ot´́ol péntekig naponta 8.00-
13.30 óráig

Gyermek rajzszakkör 16.30-17.30 óráig
Vezeti: Nagy Gabi

Gerincjóga 18.00-19.30 óráig Vezeti: Ka-
da Anna

Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes

15.30-18.30-ig Vezeti: Simon Katalin
Ovis jóga 17.00-18.00-ig Vezeti: Évinger

Boglárka
Csillagvirág Néptánc Együttes 18.30-

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

zeti: Sz´́oke Johanna
Gyermek balett  16.45-17.45ig Vezeti: Ja-

lits Eszter

High Voltage Crew - Popping/Dubstep
17.00-18.30-ig Vezeti: Szeri György

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 Egyesület 19.00-20:30

Vezeti: Simon Katalin

2017. júniusi m´́usor

Június 13. kedd 18:00 
Olasz-magyar örökség: Remény és
mítosz
11 részes dokumentumfilm-sorozat 3.
és 4. rész 
Ismétlések:  Június 14-16. 18:00 órától,
június 17-18. 10:00 órától

Június 23. péntek 15,55 
Él´́o közvetítés 
Rétság Város Önkormányzat soron
következ´́o képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

Június 27. kedd 18,00 
Híradó - riportok, tudósítások
Híradó ismétlések: június 27. 21,00; 
Június 28-30. (szerdától péntekig)
18,00 órától és 21,00 órától,  Július 1-2.
(szombat, vasárnap) 10,00 órától.

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

Rendezvények esetén ett´́ol eltér´́o id´́o-
pontban.

Szolgáltatási ajánlat

A m´́uvel´́odési központ felújított aulája
bérbe vehet´́o – kb. 100-120 f´́os – lako-
dalmak, családi és egyéb társas rendez-
vényekre.

Részletes felvilágosítás a m´́uvel´́odési
központ irodájában, illetve a 35/350-785-
ös telefonszámon  állunk rendelkezésére.

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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Hunyadi katonai találkozó

A Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja már több éve megrendezi a kör-
nyék katonai hagyományokat ápoló
klubjainak találkozóját.

A program a színházteremben kezd´́o-
dött, mert a meghívottak és a tagság nem
fért volna el az aulában. Ennél fontosabb,
hogy a m´́usor “díszvendége” az Obsitos
Együttes mindenképpen színháztermi
megjelenést igényelt.

A köszönt´́oket Hangyási Jen´́oné klub-
elnökt´́ol, és Mez´́ofi Zoltán alpolgármes-
tert´́ol hallottuk, majd kezdetét vette a m´́u-
sor. Az els´́o részben a klubtagok által ösz-

szeállított programot egészítették ki ven-
dégfellép´́ok. Ugyancsak sikert aratott az
óvodások köszönt´́oje, Szájbely Zsolt vers-
mondása. ´́O az Arany János évfordulóra
emlékezve a Welszi bárdok cím´́u költe-
ményt adta el´́o. Szlovákiai vendégek is
színpadra léptek. Egy énekes duó Ipoly-
ságról érkezett, és dalaik ugyancsak sikert
arattak.

Majd rövid szünet következett, miköz-
ben a terem koncertteremmé alakult, és
beszerelt az Onsitos Együttes. Mint a m´́u-
sorközl´́ot´́ol megtudtuk a zenekar éppen
idén ünnepli 10 éves fennállását, és or-

szágszerte népszer´́usítik a katonazenekari
hangulatot, a rézfúvós muzsikát. Népsze-
r´́u m´́uvekb´́ol összeállított programjuk
most is sikert aratott. 

A színháztermi programrész befejezté-
vel aztán benépesült az aula, ahol hagyo-
mányos módon folytatódott a klubest, a
vendégekkel közös vacsorával, szalonze-
nével, tánccal, szórakoztató elemekkel,
tombolával.

Sérelmek a pszichiátrián
Ha családtagja, barátja, ismer´́ose, hozzá-
tartozója jogait megsértették a pszichiátri-
án, jelezze panaszát az alábbi elérhet´́osé-
geken. Alapítványunk több mint 20 éve
biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot
azok számára, akiket sérelem ért a pszi-
chiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jo-
gokért Alapítvány Cím: 1461 Budapest,
Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-
330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu We-
boldal: www.emberijogok.hu. Minden
információt bizalmasan kezelünk!

Pszichiátriai szerek
viselkedési problémákra?

Ha gyermeke “tanulási problémára” vagy
“viselkedési rendellenesség” miatt pszi-
chiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Ál-
lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tá-
jékoztató kiadvány is kérhet´́o a hiperakti-
vitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Tele-
fon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-
mail: info@cchr.hu Weboldal: www.em-
berijogok.hu. Minden információt bizal-
masan kezelünk!

El´́oadás gyógynövényekr´́ol

“F´́uben, fában van az orvosság”, hall-
hattuk Ludas Matyi (no meg a Tenkes
kapitánya) intelmei között. Tény, hogy
a mesében más céllal hangzott el ez az
igazság, de a mondanivalója nagyon is
meggondolandó. E témában tartott el´́o-
adást május közepén Szabó Klára, aki
már más alkalommal is felhívta a figyel-
met a természet patikájának kincseire.

Aktualitása a mostani el´́oadásnak az
volt, hogy májusban nagyon sok gyógy-
növény gy´́ujthet´́o  környékünkon is. Az
el´́oadó naptári rend szerint vette sorba,
mikor mit érdemes keresni, így nem csak
a tavasz növényeir´́ol esett szó, hanem
egész évben gy´́ujtésre érdemes nyövé-
nyek sorra kerültek. Az egyes fajok fel-
használásának módját is megtudtuk, de
ennél fontosabb, hogy milyen növény -
vagy annak melyik része - mely tünetek,
betegségek kezelésére használható.

Természetesen elhangzott az is, hogy a
természet gyógyszertára nem helyettesíti az
orsvosi kezelést, de az is, hogy igencsak
elterjedt szokás, hogy bármilyen bajra
gyógyszertárban vásároljunk - többnyire

szintetikusan el´́oállított, és drága - gyógy-
szereket, holott közvetlen közelünkben is
számtalan faj elérhet´́o, ami különféle be-
tegségekben egészítheti ki az orvosi javas-
latokat. Fontos tehát, hogy a gyógynövény
nem helyettesíti a pontos diagnózist és or-
vosi kezelést, de jól kiegészíti azt, és ha
megfelel´́o körültekintéssel alkalmazzuk,
meg is el´́ozhetünk számtalan betegséget.

Nem csak szóban beszélt az el´́oadó az
egyes növényekr´́ol, hanem azok felhasz-
nálásra el´́okészített - szárított - részeit be
is mutatta. Éppen abban a formában, aho-
gyan teát lehet bel´́ole készíteni. A felhasz-
nálás legf´́obb formája ez a kellemes ital,
amelyet - akár egymással felváltva - lehet
fogyasztani. Néhány betegség esetén
ügyelni kell a megfelel´́o tea megválasztá-
sára, de egyéb-ként az egyszer´́uen gy´́ujt-
het´́o, könnyen elkészíthet´́o ital igen sokat
segíthet.

Nem csak szóban hangzottak el a nö-
vényfajok és jellemz´́oik, hanem több féle-
ségb´́ol tea is készült, amelyet az el´́oadást
és konzultációt követ´́oen a jelenlév´́ok
meg is kóstolhattak.

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.
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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. 

Új gyárrészleget avattak
Rétságon a Ten-Cate Embi néven is-
mert gyárban néhány lényeges változás
volt az elmúlt id´́oszakban. Az egyik,
hogy a jöv´́oben Hungary Enbi néven
m´́uködik a Kft. Ami ennél fontosabb
hogy egy új gyártó részleget alakítottak
ki. Ennek avató ünnepségére került sor
a napokban.

Ahogy begurulunk az Ipari Park hátsó
utcájába, szembet´́unik, hogy más cégek is
építenek, alakítanak, és küls´́o látható je-
lekkel az épületeiket is fejlesztik. Az EN-
BI üzemébe kaptunk meghívást egy gyár-
részleg avatására.

Az el´́ocsarnokból egyetlen ajtóval elér-
het´́o hatalmas csarnok teljes átalakuláson
esett át. Ezt az új termékvonal beindítása
okozta. Természetesen a régebbi profil -
nyomtatóalkatrészek, gumihengerek - gyár-
tása is tovább folyik. Az els´́o csarnok a most
bemutatott termék el´́okészítését, gyártását,
és szállításra csomagolását végzi.

A cég vezet´́oje mondott köszönt´́ot, és
vetítettképes prezentációval látványosan
be is mutatta milyen termék el´́oállításába
fogtak. Egy rendkívül könny´́u, könnyen
alakítható h´́oszigetel´́o rendszert dolgoztak

ki, amelyet legf´́oképpen napelem rend-
szerek alatti h´́oszigezetésre használnak
majd Európaszerte. Természetesen renge-
teg más alkalmazás is kínálkozik, amelye-
ket a piac igényei szerint állítanak el´́o. A
prezentációból is kiderült, hogy a felhasz-
nált anyag rendkívül könny´́u, jól feldol-
gozható, és ami a lényeg, h´́oszigetel´́o ké-
pessége “AAA” osztályú azaz a lehet´́o
legnagyobb a ma ismert hasonló anyagok-
hoz képest. Ezzel védik a környezetet és
számtalan fát mentenek meg a kivágástól.
A termék tehát korszer´́u, és igény is van
rá a piacon. Nem elhanyagolható szem-
pont, hogy biztos munahelyeket teremtet-
tek az új profil beindulásával, ami új mun-
katársak mellett a korábbiak biztos foglal-
koztatását is jelenti.

A köszönt´́ok után került sor a szalagát-
vágásra, ami ezennel nem egy kapuban
vagy ajtóban történt meg, hanem egy -
ugyancsak h´́oszigetelést is tartalamazó -
applikáció körül. A cég vezet´́oi, partnerei
aláírásukkal is ellátták az oszlopot, amit
biztosan meg´́oriznek a Kft történeti gy´́uj-
teményében.

Ezt követ´́oen a vendégek kisebb cso-
portokban gyárlátogatáson vehettek részt.

Tárgytalan 
a felszólító levél!

Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy az
NHKV Zrt. logisztikai rendszerében tör-
tént technikai hiba miatt az Ügyfelek ré-
szére kikézbesítettek egy 2016.10.01.-
2016.12.31. közötti negyedéves id´́oszakra
vonatkozó els´́o fizetési felszólítást tartal-
mazó levelet.

Tájékoztatjuk, hogy ez a fizetési fel-
szólító levél tévesen került postázásra, így
kérjük, tekintse azt tárgytalannak!

Önt sem késedelmi kamat nem terheli,
sem egyéb tennivalója az ügyben nincs.

Az NHKV Zrt. a fenti id´́oszakról min-
den ügyfele számára számlát bocsát ki,
amelyet hamarosan postáznak. Az okozott
kellemetlenségek miatt szíves elnézését
kérjük.

Felhívás
A nyári 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 szabályai-
ról, valamint ezek elmulasztása, megsze-
gése jogkövetkezményeir´́ol szóló helyi
rendeletben, 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 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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