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Magyar Kultúra Napja - Könyvbemutató
30 éve született döntés arról, hogy január 22-e
legyen a Magyar Kultúra Napja. Városunk min-
den esztend´́oben rendez olyan eseményt, amely
szorosan kapcsolódik kultúrális értékeink meg-
ismeréséhez, meg´́orzéséhez.

Január 23-án a könyvtár olvasóterménél nem
is lehetett volna jobb helyet találni egy ilyen
alkalomhoz. De ha még azt is el´́ore bocsátjunk,
hogy a bemutatott kötet városunk történelmi
emlékeit dolgozza fel, akkor több szálon is egy-
beszöv´́odik mindaz, amit itt nálunk kultúrának
helytörténetnek, irodalomnak tekintünk.

Sz´́ucs Béla Albert Pet´́ofi-díjas író, újságíró
nem ismeretlen a helyi közönség el´́ott. Korábban
két alkalommal is tartott bemutatót akkor megje-
lent könyveib´́ol Az apropó pedig egyértelm´́u, hi-
szen az írások városunk történelmét dolgozzák fel.
Személyesen ismerte Pallavicini Antalt, az ak-
kori törzsf´́onököt. Ebb´́ol az indíttatásból is szü-
lethetett több elhatározás, hogy feldolgozza a
történelemnek azt a szeletét, amely egy bíboros
és egy katona mártíromságához köt´́odik.

Rétság nem felejt cím´́u, 196 oldalas kötet
alapja is az emlékezés. A korábbi m´́uvekhez ké-
pest új elem, hogy a 60 éves évforduló alkalmá-
val felavatott szoborcsoport létrejöttének törté-
netét dolgozza fel.

Az ünnepi alkalom els´́o köszönt´́oje Jávorka
János nyá ezredes, a Hunyadi János Harckocsi-
dandár Baráti Kör elnöke volt, aki köszöntötte
a megjelenteket. Beszédet mondott Dr. Petraso-
vits Anna,  majd Dr. Sántha Gábor, az 1956-os
Magyar Szabadságharcosok Világszövetségé-
nek elnöke, aki a kötet el´́oszavát is írta. Ezt
követ´́oen a szerz´́o mutatta be a könyvét, szemé-
lyes élmények felidézésével is.

A rendezvényen - több más mellett - részt
vett Pallavicini Borbála, Pallavicini Antal lánya,
és Babusa János szobrászm´́uvész, aki a rétsági
szoborcsoport alkotója.

Ahogy az lenni szokott, a megvásárolható kö-
teteket a szerz´́o dedikálta, a vendégek pedig kötet-
len beszélgetésben elevenítették fel emlékeiket az
ünnepi alkalom meghívott személyiségeivel.
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Városházi tudósítások

A képvisel´́o-testület munkaterv szerint
tartotta a 2019-es év els´́o tanácskozását.
23 el´́oterjesztés szerepelt a napirenden.
Egy téma zárt ülésen került megtárgya-
lásra. A tanácskozás elején 5 f´́o volt je-
len, majd a létszám kiegészült 7 f´́ore. A
kiadott határozati javaslatokat egyhan-
gú szavazással fogadták el, ahol ett´́ol
eltér´́o szavazás történt, jelezzük.

Az önkormányzat Szervezeti és M´́u-
ködési Szabályzata néhány ponton
módosult. Ezek egy része korábban
hozott döntések átvezetése, il-
letve néhány tétel a tanácskozá-
sok egyszer´́ubb lebonyolítását
szolgálják. A könnyebb átte-
kinthet´́oség érdekében nem a
meglév´́o helyi jogszabály újabb
módosításaként került el´́oter-
jesztésre az SZMSZ, hanem az
átvezetésekkel együtt új rendeletként.
(A helyi jogszabály megtalálható a vá-
ros honlapján.)  A polgármester által
el´́oterjesztett helyi rendeletet 4 képvi-
sel´́o igen szavazatával, 1 nem szavazat
ellenében fogadta el a testület.
Az év eleji döntéshozatali tennivalók
legfontosabb és legnagyobb munkát
igényl´́o rendelete a 2019. évi költségve-
tés megalkotása. Volt olyan gyakorlat,
hogy a terjedelme és nehezen áttekint-
het´́o volta miatt két ülésben tárgyalta a
testület. Utóbbi években azt a módszert
választották a képvisel´́ok, hogy a de-
cemberben elfogadott átmeneti gazdál-
kodás szabályai mellett a januári ülésen
meghatározzák a költségvetés-készítés
alapelveit. Ennek birtokában a hivatal-
nak elegend´́o egyszer elkészíteni a
pénzügyi tervet tartalmazó helyi rende-
letet, de mégis érvényesülnek a testületi
irányelvek. A Pénzügyi és Városüze-
meltetési Bizottság (PVB) ülésén el-
hangzottakat Dr. Szájbely Ern´́o, a bi-
zottság elnöke foglalta össze. A PVB
ülésen és a testületi tanácskozásnál is
a javaslat egy tétele váltott ki nagyobb
vitát. Ez a bérfejlesztések kérdésköre.
A polgármester által benyújtott javas-
lat 9. pontjában ez úgy szerepelt, hogy
a  “Polgármesteri  Hivatal köztisztvi-
sel´́oinek illetményalapját 2019. január
1. naptól a Képvisel´́o-testület ....... Ft-
ban kívánja meghatározni.” Tekintve,
hogy a Kormány, illetve a törvényal-
kotás hosszú évek óta nem rendezi az
önkormányzatok által foglalkoztatot-
tak egy részének bérét, az önkormány-
zat kényszerül saját forrásból javítani
a helyzeten. A javaslat azonban ilyen

szövegezéssel, kidolgozás nélkül nem
elfogadható. Olyan döntés született,
hogy a bérviszonyok részletes áttekin-
tése, és megfelel´́o kidolgozás után ke-
rüljön a testület elé a javaslat, amelyet
elfogadást követ´́oen január 1-t´́ol visz-
szamen´́oleg kell majd alkalmazni. Te-
kintve, hogy a kérdés pontos megérté-
se több részlet megismerését követeli
meg, a testületi ülésen elhangzottakat
Hír-Háttér rovatunkban részletesen is-
mertetjük. (4. oldal) A javaslat további

14 pontjával kapcsolatban nem
volt vita. A költségvetés el´́oké-
szítésére vonatkozó több téte-
les javaslatsort végül 4 képvi-
sel´́oi szavazattal, 2 nem és egy
tartózkodás mellett fogadta el
a testület, ezzel megkönnyítve
a 2019. évi költségvetés mi-

el´́obbi létrehozását.
A harmadik napirendi pont a lakossági
hulladékszállítás támogatásáról, illet-
ve ennek lebonyolításáról, a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezel´́o Zrt.-vel kötend´́o megál-
lapodásról szólt. Mint a PVB elnöki
összefoglalóban is elhangzott, a város
ebben az évben is minden ingatlan
hulladék elszállítási díjához évi
15.000 forinttal hozzájárul. A szerz´́o-
dést elfogadta a testület, és megbízta a
polgármestert annak aláírásával.
Jogszabály szerint az önkormányzat-
nak véleményt kell alkotnia az iskolai
körzethatárokról. Lényegi változás a
korábbiakhoz képest nincs. A 2019-
2020-as tanévre szóló el´́oterjesztést a
testület elfogadta.
Egy el´́oterjesztés azt javasolta, hogy
ismét legyen a volt egészségügyi köz-
pont el´́otti 40 km-es sebességjelz´́obe
beépítve egy olyan berendezés, amely
a gyorsabban érkez´́ok részére pirosra
váltja a gyalogátkel´́ohely közlekedési
lámpáját. Ilyen megoldás már volt be-
szerelve, de meghibásodott, és a kivi-
telez´́o cég elérhetetlenné vált. Így a
javítás helyett új berendezés beépítése
lenne lehetséges. A PVB elnöke a bi-
zottsági ülésen elhangzottakat össze-
foglalva azt javasolta a testületnek,
hogy amíg a ment´́oállomás a jelenlegi
helyén m´́uködik, ne kerüljön sor ilyen
berendezés beépítésére, mert jelenleg
a rendeltetésszer´́u gyalogos átkelés
miatt pirosra váltó lámpák mellett sok
esetben olyan autósor alakul ki, hogy
az esethez riasztott ment´́oautó nem tud
kihajtani. Ugyancsak akadályozza a Pe-

t´́ofi utcába ki és behajtásokat, illetve
az iskola fel´́oli kihajtásokat. (Az ön-
kormányzat korábbi döntésével átadta
azt a területet a volt laktanyában, ahol
az ígéret szerint új ment´́oállomás fog
épülni.) A PVB javaslata, hogy az önkor-
mányzat a ment´́oállomás átköltözését kö-
vet´́oen foglalkozzon a kérdéssel. A testü-
let a bizottság javaslatát fogadta el.
A téli rezsicsökkentési lehet´́oségr´́ol a
Hangadóban is megjelent felhívás. Er-
re 98 olyan igényl´́o jelentkezett, aki
nem gázzal vagy központi f´́utéssel f´́ut.
A kormányhatározat szerint a juttatást
legkés´́obb 2019. december 31-ig kell
a jogosultaknak biztosítani. A tüzel´́o-
anyag szállításáról a kedvezménye-
zettnek kell gondoskodnia, ami olykor
aránytalan költséget jelent, hiszen itt
helyben nincs kijelölt forgalmazó a t´́u-
zifa beszerezésére. Ezért a legutóbbi
ülésen döntött a testület olyan megol-
dás keresésér´́ol, ami az igénybevev´́ok-
nek kedvez´́obb megoldást jelenthet. A
mostani el´́oterjesztés ezt a feladatot
vitte tovább. Van lehet´́oség t´́uzifa he-
lyett, kb. azonos f´́ut´́oérték´́u fabrikett
beszerzésére, amelyet a forgalmazó
Rétságra szállítana. Ehhez a módosí-
táshoz a pályázatot kiíró hatóság hoz-
zájárult, azonban a kérelmez´́oknek a
kérelmeiket módosítani kell. PB gáz-
palackot igényl´́ok részére a döntés
szerint a MOL kúttal kell megállapo-
dást kötni, ahol az értesítés bemutatá-
sával át lehet venni 2 palackot díjmen-
tesen, 1-et pedig díjkedvezménnyel.
Az ezzel kapcsolatos hivatali felada-
tokról szóló határozatot elfogadta a
testület, azzal, hogy az érintetteket tá-
jékoztatni kell a lehet´́oségr´́ol.
A Polgármesteri Hivatal és az intéz-
mények számítógép-karbantartási,
rendszergazdai feladatainak ellátására
Rózsa Attila vállalkozóval van több
szerz´́odése az önkormányzatnak. A dí-
jazás évek óta nem emelkedett, ezért a
vállalkozó díjemelést kért, amelyet a
testület megszavazott.
Majoros Sándorral a “Zöld Város” pá-
lyázat m´́uszaki ügyintéz´́oi feladataira
kötött szerz´́odést az önkormányzat. A
partner kérte a szerz´́odés módosítását,
a számlázási id´́opontok módosításá-
val. A szerz´́odés összege nem változik.
A testület elfogadta a módosítást.
A Polgármesteri Hivatalban m´́uköd´́o
lift jogszabály szerinti felülvizsgála-
tára terjesztett be szerz´́odés-módosítá-
si kérelmet a jegyz´́o általános helyet-
tese. A javasolt cég el´́oz´́o évben is el-
látta a feladatot. A testület elfogadta a
szerz´́odés módosítását.
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Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. kért közút-
kezel´́oi hozzájárulást. A korábban is
bejelentett, illetve engedélyezett ká-
belfektetéshez a Kossuth utca elején
nem csak tulajdonosi engedély kell,
hanem az önkormányzati tulajdonú
közút kezel´́ojének hozzájárulása is. A
testület a hozzájárulást megadta, de a
döntésben pontosan meghatározta a
feltételeket, benne az eredeti állapot
visszaállítási kötelezettségét is.
A Mátra-Phone Kft. kért tulajdonosi és
közútkezel´́oi hozzájárulást külterületi
ingatlanokon Vác-Rétság-Balassa-
gyarmatot összeköt´́o optikai hálózat
építése céljából. A testület a hozzájá-
rulást megadta.
Egy következ´́o tulajdonosi hozzájáru-
lás kérésr´́ol is döntött a testület. Ez a
209/10 helyrajzi számú ingatlan villa-
mosenergia ellátása érdekében szüksé-
ges, és az új piac építésével összefüg-
g´́o energiaellátást biztosítja.)
A F´́okefe Kft. bérleti szerz´́odése lejárt.
A következ´́o egy évre, határozott id´́ore
a korábbi feltételek megtartásával
megszavazásra került az új megállapo-
dás, és megbízták a polgármestert an-
nak aláírásával.
A polgármesternek minden évben be
kell nyújtania szabadságának üteme-
zési tervét. Ez megtörtént. A tervezetet
a testület jóváhagyta, - azzal a kötele-
zettséggel, hogy a testületi üléseken a
polgármesteri munkáról történ´́o beszá-
molóban szerepeljenek a kivett sza-
badságnapok.
Közfoglalkoztatási hatósági szerz´́odés
megkötését engedélyezte a testület, és
megbízta a polgármestert annak alá-
írásával. Ennek keretében 100% álla-
mi támogatással 3 hónapig 4 f´́o kerül-
het foglalkoztatásra, a számukra szer-
vezett képzés id´́otartamára.
Térfigyel´́o kamerák létesítésével
többször foglalkozott a testület. Az
ez évi fejlesztéssel a város további
fontosabb pontjai lesznek ellen´́oriz-
het´́ok. (A rögzített anyagot megalapo-
zott gyanú alapján a rend´́orség tekint-
heti meg.) A fejlesztés jelen id´́osza-
kában a különálló oszlopokon elhe-
lyezett kamerákhoz az áramellátás
biztosítására kötött szerz´́odéseket
hagyták jóvá a képvisel ´́ok.
Hesz Henriett kérelmet nyújtott be,
hogy az általa eddig is bérelt önkor-
mányzati területeket továbbra is bér-
leti jogviszony alapján használhassa,
esetleg megvásárolja. A testület úgy
döntött, hogy az el´́oz´́o id´́oszak felté-
teleinek megfelel´́o szerz´́odéssel 3
évre bérbe adja a kért területet. A

szerz´́odés aláírásával megbízta a pol-
gármestert.
A Rétsági Árpád Egylet nyújtott be ké-
relmet, az önkormányzattól kapott
sporttámogatás elszámolásával kap-
csolatban. A kérelem arra irányul,
hogy az eredetileg tervezett felosztás-
tól a felhasználás során egyes tételek
kis mértékben eltértek. A testület a
módosítást megszavazta.
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacso-
port vezet´́oje, Mez´́ofi Zoltán el´́oter-
jesztése alapján tárgyalta a testület a
Városi Nyugdíjas Klub kérelmét. A ja-
vaslat alapján - melyet a testület meg-
szavazott - a klub 140.000 Ft támoga-
tásban részesül színházlátogatás belé-
p´́ojegyeinek részleges támogatására.
Jávorka János - lakossági megkeresés
alapján - nyújtott be el´́oterjesztést a
Rózsavölgy út 2-8 társasház el´́otti köz-
területen a parkolók és járdák állapo-
tának javítására. A feladat megoldása
tervez´́oi közrem´́uködést igényel,
melyre ajánlatot kér a testület a KO-
VATERV Kft-t´́ol. A tervez´́o megbízása
és terv elkészítése után lehet döntést
hozni a kivitelezésre.
A lejárt határidej´́u határozatokról
szóló beszámoló kapcsán egy téma
került felvetésre a PVB összefoglaló
szerint, a DIGI Kft-vel kötend´́o szer-
z´́odés kérdése az átjátszó toronnyal
kapcsolatban. Válaszként elhang-
zott, hogy keresik a torony új helyét,
a megkötött szerz´́odés szerinti he-
lyen nem építenek. Kérdés hangzott
el a bölcs´́ode pályázattal kapcsolat-
ban. (A kés´́obbi, soronkívüli ülésnél
tájékoztatunk róla.) A tájékoztatót a
testület elfogadta.
A polgármester két ülés közötti mun-
kájáról írásban benyújtott el´́oterjesz-
tést a testület tudomásul vette.
Egyebek napirend keretében Dr. Száj-
bely Ern´́o a PVB elnöke adott tájékoz-
tatót arról, hogy milyen tárgyalásokat
folytatott a bölcs´́ode és a közleke-
désfejlesztési pályázatokkal kapcso-
latban. Személyesen találkozott a
Nyugat-Nógrád Térségfejleszt´́o Nkft.
részér´́ol a projektmenedzserrel, egyez-
tettek a további feladatokról és lehet´́o-
ségekr´́ol. (Ennek alapján került meg-
hirdetésre a soronkívüli ülés, amit
alább ismertetünk.)
Mez´́ofi Zoltán tájékoztatott, hogy a
következ´́o melanoma sz´́urésre február
15-én kerül sor.

Január 30-án, szerdán soronkívüli ülés-
re került sor a pályázatokkal összefüg-
g´́o két napirendben. A témákat a PVB
is megtárgyalta. A bizottsági ülésen

részt vettek a pályázatírással és a pro-
jektmenedzseri feladatokkal megbízott
Nyugat-Nógrádi Térségfejleszt´́o Nkft.
munkatársai, valamint a bölcs´́ode ter-
vez´́oje.

Els´́o napirend a közlekedésfejlesztési
pályázattal kapcsolatos. A meghívásos
közbeszerzési eljárás megindításához
8 céget jelölt meg a testület, melyek
tevékenységi köre és referenciáik
alapján alkalmasak a feladat megvaló-
sítására. Ennek alapján indítja meg a
közbeszerzési eljárást a felkért szakér-
t´́o. A határozat másik része a projekt
befejezési határidejét módosította
szeptember 30-ra. Ennek átvezetésére
felkérték a pályázatírókat. A testület
megszavazta a javaslatokat.
A bölcsödével kapcsolatos napirendet
zárt ülésen tárgyalta a testület, de az
önkormányzati törvény alapján a hatá-
rozat nyilvános. Ez tartalmazza, hogy
a képvisel´́ok a tervez´́o által bemutatott
alaprajzi vázlatot elfogadták. Ennek
alapján indulhat a részletes tervezés és
engedélyeztetés. Döntött a testület a
pályázat benyújtásáról, aminek admi-
nisztratív feladataival megbízta a pá-
lyázatíró céget.

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 szöve-
ge, és a jegyz´́okönyvek is megtalálhatók.

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.

A 2018. januári ülés vi-
deofelvétele megtekinthe-
t´́o a következ´́o Youtube cí-
men:
https://youtu.be/OXW7O-UnRCM

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2019. FEBRUÁR

Heged´́us Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig. Februárban 11-én.

Mez´́ofi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00
óráig. Februárban 27-én.

Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´́o: Minden
hétf´́on 14.00-17.00 óráig. Februárban
4., 11., 18., 25.
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Hír - háttér

Rovatunkban rendre feldolgozunk egy-
egy témát. Olyan kérdésköröket, ame-
lyek a Városházi tudósítások sz´́ukszavú
jellegénél fogva nem világítják meg
eléggé a lényeget. Ezúttal a költségvetés
összetételével és ezen belül a bérfejlesz-
tés kérdésével kapcsolatban a testületi
ülésen elhangzottakat tesszük közzé.

Dr. Szájbely Ern´́o, a Pénzügyi és Vá-
rosüzemeltetési Bizottság elnöke foglalta
össze a 2. napirendhez kapcsolódó bizott-
sági vitát, a 2019. évi költségvetés alapel-
veir´́ol: Ez az el´́oterjesztés a 2019. évi költ-
ségvetés el´́okészítését megalapozó dönté-
sek meghozataláról szól. A költségvetés
összeállításához rendelkezésünkre áll az
állami támogatás összege, másrészt a
tényleges számlamaradvány összege. Ami
az állami támogatás alakulását illeti, itt
ismételten egy csökkentett támogatással
kell számolnunk. Az önkormányzat adóe-
r´́oképessége miatt az állam idén is vala-
mivel több mint 93 millió forintot von
el az önkormányzattól, illetve nem ad
ide különböz´́o kötelez´́o feladatok ellátásá-
ra. Így például nem kapunk semmit sem
a zöldterületek kezelésére, közutak fenn-
tartására, közvilágítás kiadásaira, közte-
met´́o fenntartásra és egyéb önkormányzati
feladatok ellátására. Sajnos rendkívül le-
csökkentett az önkormányzati hivatal
állami támogatása is, mindösszesen 3,9
millió Ft-ot kapunk erre a célra, az egyéb-
ként járó 73 millió Ft-al  szemben. A köz-
ponti támogatás teljes összege
117.884.000 Ft. A pénzbeni,  illetve ter-
mészetbeni szociális ellátások állami tá-
mogatása nem sz´́unt meg, azonban az
adóer´́oképességünk miatt támogatásra
ebben az évben sem vagyunk jogosul-
tak. A központi támogatáson felül vannak
még az úgynevezett átvett bevételek, ilyen
például a gépjárm´́u adó, amelynek saj-
nos csak a 40%-a marad helyben. A
pénzmaradvány elszámolása a 2018. évi
beszámolóban történik majd meg, err´́ol
külön napirend lesz az év els´́o felében.
Néhány változás van a bérek vonatkozá-
sában. A köztisztvisel´́oi illetményalap,
illetve a közalkalmozotti bértábla hosz-
szú évek óta továbbra sem változott. A
költségvetési törvény bruttó 200.000 Ft-
ban maximalizálja a cafetéria összegét.
Sajnos a caferériaelemek jelent´́osen le-
csökkentek 2019. évben, például meg-
sz´́unt a népszer´́u “Erzsébet utalvány”.
A minimálbér 2019-ben 149.000 Ft/hó, a
garantált bérminimum 195.000 Ft/hó, és a
közfoglalkoztatási bér 81.530 Ft/hó.

Ami a béreket illeti, tulajdonképpen

van olyan terület - például a véd´́on´́ok ese-
tében - ahol a központi bérfejlesztés az
ígéretek szerint a következ´́o 3 évben fo-
kozatosan fog megvalósulni. Ami viszont
az elmúlt évek kormányzati nyilatkozata-
iból egyértelm´́uen kit´́unik, hogy a polgár-
mesteri hivatalok köztisztvisel´́oi részére
nem lesz egységes béremelés, azt hely-
ben a képvisel´́o-testületek biztosíthatják,
amennyiben erre a szükséges fedezet ren-
delkezésre áll. Az el´́oterjesztés bemutatja
az elmúlt években végrehajtott bérkom-
penzációt, tartalmazza továbbá a város-
gondnok kérelmét, aki azt kérte, hogy a
munkaid´́on túl végzett fontos munkáknál,
pl. hóeltakarításnál, amit eddig szabadid´́o
megváltással rendeztek az érintett dolgo-
zóknál, a végzett túlóra a jöv´́oben pénz-
ben kerüljön kifizetésre.

A bizottsági ülésen ezzel a napirenddel
kapcsolatban kicsit hosszabb vita zajlott.
Említi az el´́oterjesztés a bérkompenzációt,
ami az el´́oz´́o években megtörtént önkor-
mányzatunknál. Ez - ahogyan az anyag is
fogalmazott - megszületésekor egy jó
döntés volt. A bérkompenzációk összegét
a majdani nyugdíjszámításnál termé-
szetesen figyelembe veszik, viszont nem
képezi alapját a táppénznek ill. az esetle-
ges jubileumi jutalomnak. 2018-ban több
mint 36 millió forintot fordított a város
a bérkompenzációra, ami bizony nem
kis összeg. Amit nehéz megmagyarázni,
hogy a Kormány, illetve az Ország-
gy´́ulés 2008. óta a közalkalmazotti bér-
táblát illetve a köztisztvisel´́oi illetmény-
alapot változatlanul hagyta. Emelték
ugyan a minimálbért, illetve  garantált
bérminimumot, viszont ennek az lett az
eredménye, hogy összecsúsztak a bértáb-
lák egyes tételei. Így például el´́oáll az a
rendkívül faramuci helyzet, hogy ugyan-
azt a bért kapja egy frissen felvett kez-
d´́o dolgozó, mint egy másik dolgozó, aki
mondjuk már 30 éve dolgozik hasonló
munkakörben. Ugyancsak furcsa helyze-
tet eredményez a fels´́ofokú ill. a középfo-
kú végzettséggel rendelkez´́ok bérei közöt-
ti szinte minimális különbség is. Ez a fajta
béremelés tehát nem kezeli megfelel´́oen
sem a végzettséget, sem pedig a ledolgo-
zott szolgálati éveket. Voltak akik telje-
sen kimaradtak a béremelésb´́ol, bár annak
idején, amikor az országgy´́ulési képvise-
l´́ok több százezer Ft-al megemelték a saját
fizetésüket, akkor azt mondták, hogy ´́ok
az utolsók a sorban. Ez viszont nem így
van, mert nagyon sokan kimaradtak a
béremelésb´́ol, például a polgármesteri hi-
vatalok fels´́ofokú végzettség´́u köztisztvi-

sel´́oi vagy az egészségügyi alapellátásban
dolgozó közalkalmazottak egy része. A bi-
zottsági ülésen egyetértés volt abban,
hogy ebben az évben az eddigi bérkom-
penzáció helyett béremelést szeretnénk
megvalósítani. Ennek a kidolgozása nem
lesz egyszer´́u, mert nagyon sok szempon-
tot kell figyelembe venni, valamennyi in-
tézmény vonatkozásában. Ugyancsak
megfogalmazódott a bizottsági ülésen,
hogy akármikor is kerül sor a kidolgozott
béremelésre, az január 1-jével visszame-
n´́oleg kerül kifizetésre.

Szintén elhangzott, hogy pl. az elmúlt
id´́oszakban - 2014. óta - a minimálbér
46%-kal emelkedett, míg a garantált bér-
minimum 65%-kal. Azt tehát nem lehet
mondani, hogy nem volt béremelés, hi-
szen például a polgármesteri hivataloknál
a középfokú végzettség´́uek jelent´́os
összegben részesültek. Ez a központi bér-
intézkedés azonban a ledolgozott éveket
és a végzettséget nem kezelte. Következ´́o
bizottsági hozzászólásban elhangzott,
hogy el´́oz´́o években a város a jó gazdál-
kodásnak köszönhet´́oen biztosítani tu-
dott igen jelent´́os bérkompenzációt, még-
pedig a több mint 36 millió forinttal
olyan összegben, amelyre hasonló nagy-
ságrend´́u településen az országban nem
volt példa. Ehhez a település önkormány-
zata teremtette meg a feltételeket. Hozzá-
szóló a bizottsági vitában szintén azt em-
lítette kifogásképpen, hogy az illetmény-
táblák nem változtak, így az egyes fizetési
fokozatok összecsúsztak, és ez jelenti a f´́o
gondot. Más hozzászóló ismét az el´́oz´́o
évi bérkompenzációt emelte ki, hogy az
el´́oz´́o évben a legtöbb dolgozó 4 havi
bérrel többet kapott, azaz 16 havi bér
került kifizetésre. Újabb hozzászóló úgy
fogalmazott, hogy olyan helyzetnek kell
teremt´́odni, hogy közelebb legyen a bér az
igazságossághoz, a végzettséghez, és a le-
dolgozott éveket is vegye figyelembe. 

A városgondnok kérelmével kapcsola-
tosan az volt a bizottság álláspontja, hogy
innent´́ol kezdve célszer´́u lenne a túlmun-
kát kifizetni és nem szabadid´́o-megváltás-
sal rendezni. 

A napirend végén elhangzott, hogy a
bizottság a leírt tények alapján a 2019.
éves költségvetést stabilnak tekinti és a
f´́o feladat a stabilitás megtartása. Ami a
leírt határozati javaslatot illeti, a PVB az
elmondottak alapján azt ajánlja, hogy
ameddig a béremelés kérdése nem kerül
kidolgozásra, a javaslat 9-es pontját java-
solja kivenni. Most nem vagyunk abban a
helyzetben, hogy oda egyetlen konkrét
összeget meghatározzunk. A javaslatot a
bizottság 6 igen szavazattal ajánlja elfo-
gadásra a képvisel´́o-testületnek.
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Önkormányzati rendelet
Januári számunkból anyagtorlódás miatt
kimaradt egy rendelet, amelynek közzété-
tele sokaknak szükséges lehet. Most jelen-
tetjük meg.

Rétság Város Önkormányzata 
Képvisel´́o-testületének

14/2018. (XII.17.) önkormányzati 
rendelete

A HELYI ADÓKRÓL

Rétság Város Önkormányzatának Képvi-
sel´́o-testülete a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, to-
vábbá a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 13. (1) bekezdés 13. pontjában meg-
határozott feladatkörben eljárva a helyi
adókról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés
1.§ Rétság Város Önkormányzata Rétság

illetékességi területén építményadót és
helyi ipar´́uzési adót vezet be.

Építményadó
Adókötelezettség 
2.§ Adóköteles a Htv. 11.-ában meghatá-

rozott építmény.
Az adó alapja 
3.§ Az építményadó alapja az építmény

négyzetméterben számított hasznos
alapterülete.

Az adó mértéke
4.§ Az építményadó évi mértéke a 7. sze-

rinti adóalap után: 
a) Helyi Építési Szabályzat szabályozási

terv mellékletében Gip-ként megjelölt
gazdasági (pusztaszántói) övezetben
400 Ft/m2/év

b) egyéb helyen lév´́o építmény esetén 300
Ft/m2/év.

Mentesség 
5.§ Az építményadó alól mentes:
a.) a garázs és
b.) a lakás,
c.) a reklámhordozó.

kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló
épületét, épületrészét. 

Helyi ipar´́uzési adó
Az adó mértéke
6.§ Az állandó jelleggel végzett ipar´́uzési

tevékenység esetén az adó évi mértéke
az adóalap 2%-a.

7.§ Az ideiglenes jelleggel végzett ipar-
´́uzési tevékenység esetén az adó mér-
téke naptári naponként 5.000 Ft

8.§ Mentes az ipar´́uzési adó alól vala-
mennyi, Rétság Város Önkormányza-
tával a 2000. évi II. törvény szerint
feladat-ellátási szerz´́odést kötött, az
önkormányzatok számára kötelez´́o
egészségügyi alapellátást végz´́o vál-
lalkozó háziorvos, házi gyermekorvos,
fogorvos és véd´́on´́o, akinek a vállalko-
zási szint´́u ipar´́uzési adóalapja az adó-
évben 20 millió forintot nem haladja
meg, továbbá nettó árbevételének leg-
alább 80 %-a az e tevékenység végzé-
sére vonatkozó, az Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezel´́ovel kötött fi-
nanszírozási szerz´́odés alapján az
Egészségbiztosítási Alapból származik

Záró rendelkezések

9.§ (1) Ez a rendelet 2019. január 01. na-
pon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyide-
j´́uleg hatályát veszti a 17/2017. (X.02.)
önkormányzati rendelet.

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

Képvisel´́o-testületi ülés

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkatervben tervezett kö-
vetkez´́o ülésére február 22. péntek
16.00 órakor kerül sor. (PVB. ülés id´́o-
pontja: február 19 kedd 16.00 óra. El´́oter-
jesztések benyújtásának határideje: febru-
ár 11. hétf´́o 12.00 óra.)

Munkatervben tervezett napiren-
dek: 1) 2019. évi költségvetési rendelet
megalkotása El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Fe-
renc polgármester. 2) 2018. évi költségve-
tés módosítása El´́oterjeszt´́o: Heged´́us Fe-
renc polgármester. 3) 2019. évi közbeszer-
zési terv elfogadása El´́oterjeszt´́o: Heged´́us
Ferenc polgármester, 4) Beszámoló a Vá-
rosi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár
2018. évi tevékenységér´́ol, valamint a
2019. évi munka és rendezvénytervér´́ol
El´́oterjeszt´́o: Varga Nándorné igazgatóhe-
lyettes. 5) Pályázat kiírása a sport és civil
szervezetek 2019. évi támogatására El´́o-
terjeszt´́o: dr. Varga Tibor jegyz´́o. 6) Be-
számoló a testület lejárt határidej´́u határo-
zatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´́ol El´́oter-
jeszt´́o: Heged´́us Ferenc polgármester. 7)
Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´́o-
szakban az önkormányzat érdekében vég-
zett polgármesteri munkáról  El´́oterjeszt´́o:
Heged´́us Ferenc polgármester .

Felhívás!
A téli id´́ojárásra tekintettel felhívjuk a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy a köztisztasá-
gi és környezetvédelmi feladatok ellátásáról
szóló rendelet alapján az ingatlanok el´́otti
járdák tisztántartását, síkosságmentesíté-
sét, hóeltakarítását az ingatlan tulajdono-
sa, illetve használója köteles elvégezni.

A szórakoztató-, vendéglátó és árusítá-
si helyek, üzletetek el´́otti járdaszakaszt a
használó köteles folyamatosan tisztán tar-
tani. Az ingatlan el´́otti közterület, illetve
járdaszakasz hóeltakarításának elmulasz-
tásáért 30.000 Ft-ig terjed´́o pénzbírság
szabható ki. Kérjük, hogy az önkormány-
zati rendelet alapján folyamatosan szíves-
kedjenek gondoskodni a tulajdonukban,
illetve használatukban lév´́o ingatlan el´́otti
járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításá-
ról, síkosság mentesítésér´́ol. 

Polgármesteri Hivatal

Téjékoztató
Fogorvosi ügyelet ellátásáról

Mint arról a képvisel´́o-testületi ülések anya-
gai között számot adtunk, az önkormányzat
megállapodást kötött a Semmelweis Egye-
temmel a fogászati ügyelet ellátására. Sür-
g´́os esetben az alábbi helyen és id´́opontok-
ban vehet´́o igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088
Budapest, Szentkirályi utca 40. (Corvin
negyed metróállomástól kb. 450 méter)

Ügyeleti id´́o:
Hétf´́o-péntek: 20:00-07:00
Szombat:  08:00-13:00, 
         14:00-19:00, 20:00-24:00
Vasárnap: 24:00-07:00, 08:00-13:00
Hétf´́o: 24:00-07:00

Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´́o.

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig

kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4 oldal 30 Ft. A/3 oldal 60 Ft.

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

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

munkavégzés, korrekt árakon!
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Rétsági kalauz

Programajánló
Február hónapban megtekinthet´́o

a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri kiállítás:
Válogatás Tekn´́os Dominik fotóiból

Február 8. péntek, 19 00.órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Körúti Színház 
Fényes Szabolcs bérletének 2. el´́oadása:
Zsákbamacska - zenés vígjáték
Én és a kisöcsém újratöltve! Eisemann
Mihály soha meg nem unható slágerei-
vel, fergeteges humorral, és fantaszti-
kus szerepl´́ogárdával.
„Jegyezd meg, egy szerelem nálam leg-
feljebb három napig tarthat! Szombat:
Ismerkedés, vasárnap: az úgynevezett
szerelem, hétf´́on: alászolgája! Kedden
már akár ne is köszönjön!”
Belép´́odíj: 2500 Ft

Február 12.  kedd, 14 00.órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´́oadás
A Budai Bábszínház bemutatja:
Erdei történetek - Farsang
cím´́u él´́o-bábos, zenés el´́oadását
Belép´́odíj: 700 Ft

Február 16. szombat, 19.00 órától
m´́uvel´́odési központ aulájában
a Vöröskereszt rétsági csoportjának 
Jótékonysági bálja

Február 22. péntek, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
és aulájában
a rétsági általános iskola
Farsangi bálja

Február 23. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub
Évnyitó rendezvénye

Február 26. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Magyar nagyasszonyok a történelem
tükrében
cím´́u sorozat els´́o el´́oadása:
Kanizsai Dorottya és Orsolya
El´́oadó: Szabó Klára

El´́ozetes

Március 2. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Kerepl´́o Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága

Március  9. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba-mama börze

Március 15. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés
nemzeti ünnepünk alkalmából

Március 19. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Szabó Klára
Magyar Nagyasszonyok a történelem
tükrében
cím´́u el´́oadássorozatának második része:
Lorántffy Zsuzsanna

Március 23. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
N´́onapi rendezvénye

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
Zubaida hastánccsoport. 18.00-19.30-ig;

Vezeti: Sz´́oke Johanna.
Kedd:
Kerepl´́o Gyermek Néptánc Együttes.

15.30-17.30-ig; Vezeti: Simon Katalin.
Népi ének. 17.30-18.30-ig; Vezeti: Simon

Katalin.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.30-

19.30-ig; Vezeti: Simon Katalin.
Szerda:
Kerepl´́o Néptánc Együttes. 15.00-17.00-ig;

Vezeti: Simon Katalin.
Alakformáló n´́oi torna. 18.30-19.30-ig; Ve-

zeti: Béke Viktória.
Csütörtök:
´́Oszirózsa Tánccsoport. 14.00-15.00-ig;

Vezeti: Putyer Gyuláné.
T´́uzzománc szakkör. 17.00-19.00-ig; Veze-

ti: F. Nógrády Ildikó.
Péntek:
Kerepl´́o Ifjúsági Néptánc Együttes. 17.00-

19.00-ig; Vezeti: Simon Katalin.
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.30-ig;

Vezeti: Simon Katalin. 

rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2019. februári m´́usor

február 22. péntek 15:55 
Él´́o közvetítés Rétság Város soron kö-
vetkez´́o képvisel´́o-testületi ülésér´́ol

Február 26. kedd 18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
21:00 Híradó ismétlés
Ismétlések: február 27 - március 1-ig
szerda-péntek 18:00 és 21:00 órától,
március 2-3 szombat, vasárnap  10:00

Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi para-
méterek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol
rate: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM
A Hiradó régebbi adásai megtalálhatók a
www.facebook.com/rétsági televízió címen

Programok az EFI-ben

A Rétsági Járóbeteg Szakellátó épületé-
ben m´́uködik az Egészségfejleszt´́o Iro-
da, amely rendszeresen kínál egész-
ségmeg´́orz´́o programokat. 

Alább közzétesszük a február hónapi
rendezvényeket, amelyek szabadon láto-
gathatók, a részvétel ingyenes. Tekintettel
arra, hogy a teremadottságok korlátozot-
tak, ezek az események népszer´́uek, sokan
igénybe veszik, el´́ozetes bejelentkezés
szükséges: 35/550-582 telefonszámon,
személyesen az EFI irodában vagy
efi@retsagrendelo.hu.

Február 5., 12., 19., 26. Jóga
Február 6., 13., 20., 27. Gerinctorna
Február 27. Cukorbeteg klub
Február 14. Egyéni gyógytorna szakta-
nácsadás
Február 13. Étrendi szaktanácsadás
Február 27. Névtelen alkoholisták klubja

A programokról további
részletek és az iroda egyéb
szolgáltatásairól informá-
ció a http://efi.retsagrende-
lo.hu honlapon.

Tájékoztató
Ezennel tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy a HANGADÓ követlez´́o
számának megjelenése 2019. március
4-én várható. Az elektronikus változat
március 2-án lesz elérhet´́o.

Nyitvatartás
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:   8.00-20.00
Péntek:   8.00-21.00
Szombat: 17.00-21.00
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Taggy´́ulés a klubfarsang
Decemberben, vidám, szórakoztató
programmal búcsúztatta az évet a Hu-
nyadi Nyugdíjas Klub közössége. A
szombaton tartott évindítón ezennel
sem maradt el a vígság, de el´́otte a hi-
vatalos dolgok elrendezésére taggy´́ulést
tartottak.

Hangyási Jen´́oné köszöntötte a megje-
lenteket. Miután megállapította, hogy a
tagság több mint 50%-a jelen van, a gy´́u-
lés határozatképes, ismertette az elmúlt év
eseményeit, 2019 terveit. Majd a pénz-
ügyi teljesítést és az ezévi költségvetést.
El´́oz´́o évben 1.345.926 Ft összes bevétel-
lel gazdálkodtak, némi pénzmaradvánnyal
a kiadás is hasonlóan alakult. Mindezek-
r´́ol sorra szavazott is a taggy´́ulés. Hozzá-
szólások következtek. Mez´́ofi Zoltán al-
polgármester adta át a képvisel´́o-testület
üdvözletét, és elmondta, hogy - bár még
jóváhagyott költségvetés nincs, de - a tes-
tület többségének szándéka szerint ebben
az évben is lesz támogatás a civil szerve-
zetek részére. Ez el´́oz´́o évben 300.000 Ft
volt a klub számára, csökkentést nem ter-

veznek. Kiemelte, hogy ezen túl jelent´́os
utazási, és kultúrális rendezvény-látogatá-
si támogatásban is részesült a Hunyadi
tagsága, ami meghaladta a 400 ezer forin-
tot. Jávorka János nyá. ezredes szólt a
klub alapításának 30 éves évfordulójával
kapcsolatos ünnepi program el´́okészítésé-
r´́ol. Bornemissza Sándorné a Nyugdíjasok
Országos Szövetsége képviseletében a bu-
dapesti színházi kedvezményes lehet´́osé-
gekr´́ol tájékoztatott. Sajnos több korábbi
támogatás csökkent, vagy megsz´́unt.

A taggy´́ulés teljes id´́otartama alatt a má-
sik teremben a Katonai Igazgatási és Érdek-
védelmi Iroda munkatársai kihelyezett ügy-
intézéssel segítették a katonacsaládokat, így
fontos ügyeik intézésére, igazolások beszer-
zésére nem kell Salgótarjánba utazni.

A kialakult szokás szerint ezután a
klubtagok verses, dalos, zenés m´́usorösz-
szeállítása következett, kapcsolódva a
Magyar Kultúra Napja közeled´́o id´́opont-
jához. Vendég fellép´́ok is voltak. Ezennel

Beiratkozás a könyvtárba
Könyvtárunk 2019-ben is sok új könyvvel
várja olvasóit.

A nyitvatartási id´́o és a beiratkozás dí-
ja idén sem változott: 16 év alatti és 70 év
feletti látogatóink, érvényes pedagógus
igazolvánnyal rendelkez´́ok díjmentesen,
érvényes diákigazolvánnyal rendelkez´́ok
400 forintért, feln´́ottek 1000 forintért le-
hetnek könyvtárunk tagjai.
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

Drégelypalánkról és Horpácsról jött m´́u-
vészeti csoport mutatta be m´́usorát. A
színpompás viseletek - az el´́oadott dalok
mellett - már átvezettek a vidám, karnevá-
li hangulatba, amit csak fokozott az ´́Oszi-
rózsa tánccsoport m´́usora. Ezennel egy
retró bulit varázsoltak az aulába ifjúkoruk
slágereit megszólaltatva. A fellépéssel tu-
lajdonképpen kezdetét vette a tánc is, so-
kan bekapcsolódtak.

Felszolgálták a vacsorát, játszott a
klub állandó zenekara, egyszóval folyt a
klubélet a megszokott mederben. Vacsora
után újabb farsangi meglepetés követke-
zett. Afféle maszkabál, ahol a vállalkozók
jelmezeket öltve vonultak fel. A kezükben
sorszámot tartva abból a célból, hogy a
jelenlév´́ok szavazhassanak a legjobb mas-
karára. Eredményhirdetés a kés´́obbiek-
ben. Ez a momentum is gyorsan közös
báli hangulatba csapott át, és kés´́o estig
tartott a vígság. Egyik szünetben volt tom-
bolasorsolás is támogatók által adomá-
nyozott tárgyak kerestek gazdát a kalap-
ból kihúzott cetlik segítségével.
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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. 

Szelektív hulladékgy´́ujtés

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

Szelektív hulladékgy´́ujtésre a jöv´́o-
ben háztól elszállítással kerül sor. A tisz-
ta állapotú papír, m´́uanyag és fém italos
dobozok az erre a célra rendszeresített,
díjmentes zsákokban helyezhet´́ok el két-
hetente a hulladékgy´́ujt´́o edények (ku-
kák) helyein. Zsákot a Zöld Híd szakem-
berei osztanak ki, kihelyezett telt zsákok
helyett újat hagynak a helyszínen, illet-
ve díjmentesen beszerezhet´́o Rétságon a
Paletta Trade (Sipos bolt) üzletben. Az
elszállításra kéthetente kerül sor, az
alábbi id´́opontokban:

2019. február 14. csütörtök
2019. február 28. csütörtök
2019. március 14. csütörtök
2019. március 28. csütörtök
2019. április 11. csütörtök
2019. április 25. csütörtök

Továbbiakban minden 2. héten csütörtö-
kön. Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a
továbbiakban a szelektív hulladékgy´́ujt´́o
szigeteken - üvegen kívül - semmilyen
más hulladék nem helyezhet´́o el. 

Figyelem!

A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a Szér´́uskert
utcai üzemel! 

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

Apróhirdetés
Termel´́oi méz eladó! Kotroczó Balázs, Rét-
ság, Mez´́o út 4. Telefonszám: 06-35-350-
282, 06-20-4282-480

Proficiency Master angol ill. Dante Alighieri
olasz, mint idegen nyelv fels´́ofokú nyelv-
vizsgával és 10 év külföldi diplomáciai ta-
pasztalattal angol és olasz nyelvi órákat
adok. Nyelvvizsga felkészítést és beszéd-
központú órákat személyre szabva kíná-
lok.  Érdekl´́odni: Gresina Szilvia  +36/
30/4514063 gresina.szilvia@t-online.hu

Nyugdíjasként vállalnék gépelési, adatrög-
zítítési munkát, napi 4, vagy 6 órában.
Telefon.:  06/30/262-6290

Hirdessen a Hangadóban!

Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szere-
pel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is. További
hirdetési lehet´́oséget kínálunk a Rétsági Te-
levízió napi 24 órás képújság felületén is.

Alapítványi hírek

Rétság Egészségügyéért Alaptvány
Tájékoztató az Alapítvány
2018. évi tevékenységér´́ol

Az alábbiakban közzétesszük a Rétság
Egészségügyéért Alapítvány 2018.   évi
tevékenységér´́ol szóló tájékoztatót.

Az Alapítványnak 2018. évben össze-
sen 84.522 Ft bevétele volt.

Az Alapítványnak 2018. évben össze-
sen 285.108 Ft kiadása volt, ebb´́ol
270.209 Ft volt az Alapítvány által nyúj-
tott támogatások összege, a banki költsé-
gek összege pedig 14.899 Ft volt.

Egyéb kiadás az év folyamán nem
volt. Az Alapítvány m´́uködésével kap-
csolatos egyéb költségeket (posta,
nyomtatvány, telefon stb.) a kuratórium
elnöke fizette. A kuratórium tagjai tevé-
kenységükért semmilyen juttatásban
nem részesültek.

Az Alapítvány állami pénzalapból,
központi költségvetésb´́ol ill. helyi önkor-
mányzattól támogatást nem kapott. 

Az Alapítvány az általa nyújtott támo-
gatással az alapító okiratban foglalt célo-
kat valósította meg.

 Megragadva az alkalmat, köszönetet
mondunk mindazoknak, akik az Alapít-
ványt bármilyen formában segítették, tá-
mogatták.

A 2016. évi személyi jövedelemadók
1%-ból 2017-ban utalt 55.124 Ft-ot az
Alapítvány az egészségügyi szolgáltatá-
sok  támogatására használta fel. A vásárolt
eszközöket térítés nélkül adtuk át az
egészségügyi szolgálatoknak.

Ezúton is tisztelettel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át a Rétság Egész-
ségügyéért Alapítványnak ajánlották fel,
egyúttal kérjük, hogy a jöv´́oben is minél
többen támogassák az Alapítványt céljai
elérésében, hiszen a helyi egészségügyi
ellátás felszereltsége, min´́osége igen fon-
tos minden itt él´́o számára.

Az Alapítvány adószáma: 
19163404-1-12

        Szabó Klára      Dr.Szájbely Ern´́o
kuratórium  elnöke         alapító      

Melanóma sz´́urés

Kedves Rétságiak!
Rétság Város Önkormányzata, b´́orgyó-
gyász szakorvossal kötött megállapodás
alapján, térítésmentesen biztosítja a rétsá-
gi lakosok számára, b´́ordaganatok sz´́uré-
sét és az ezzel kapcsolatos szakorvosi fel-
adatok ellátását a Rétsági Kistérségi
Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft.
által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti
rendel´́oben, havonta egy alkalommal, feb-
ruárban 15-én, pénteki napon, 13.30 -
16.30-ig. A sz´́urés a rétsági lakosok szá-
mára ingyenes. Id´́opontot lehet kérni a
recepción személyesen, vagy a 35-550-
570 telefonon. Éljenek a lehet´́oséggel!

Felhívás
Zajos tevékenységekkel kapcsolatban

Felhívjuk a rétsági lakosok figyelmét az
önkormányzat 19/2013 számú rendele-
tében foglaltakra, a zajkeltéssel járó te-
vékenységek végzésével kapcsolatban.

14.§ (1) Tilos jelent´́os zajt kelt´́o mun-
kák, például f´́unyírás, f´́urészelés, épít´́oipa-
ri munkák stb. végzése hétköznap este 21
órától, másnap reggel 7 óráig. Vasárnap és
ünnepnapokon a jelent´́os zajt kelt´́o mun-
kákat csak reggel 9 óra és este 19 óra
között lehet végezni. Fenti korlátozások
alól kivételek az azonnali hibaelhárítást
igényl´́o munkák és a hóeltakarítás.

A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon

(2) A szabad térben másokat zavaró
hangos tevékenységet (pl. zene, ének stb.)
folytatni még alkalmanként is tilos.

(3) A szabad térben megtartott önkor-
mányzati vagy az önkormányzat által enge-
délyezett rendezvények esetében hangos te-
vékenységet folytatni csak este 24 óráig lehet.

Bízva az állampolgárok jogkövet´́o
magatartásában kérünk mindenkit, hogy a
zajos tevékenységek végzésénél legyenek
figyelemre a környéken lakókra, és a fent
idézett helyi jogszabályra. 
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