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Hunyadi klubnap
Január közepén a Hunyadi János Nyugállomá-
nyúak Klubja tartotta összejövetelét. A délután
kezd´́od´́o rendezvénynek több lényeges része is
volt. Els´́oként szabályos taggy´́ulésre került sor,
tekintettel arra, hogy a korábban megválasztott
vezet´́oség mandátuma lejárt.

Hangyási Jen´́oné a csoport vezet´́oje üdvö-
zölte a megjelenteket, beszámolt az el´́oz´́o évi
tevékenységr´́ol, és a pénzügyi adatokról. ´́O ve-
zette fel a vezet´́oség megválasztására azokat a
személyeket, akiket a klubvezet´́oség javasolt.
Elnöknek megválasztották Bálint Attilát. A
klubvezet´́oség is új összetételben került megha-
tározásra. Elnökhelyettes Botos János, tagok
Putyer Gyuláné, Bircsák Istvánné, Salgai Imré-
né, Jónás Pál. Ellen´́orz´́o bizottság: Erd´́osi Sán-
dorné és Sági Sándorné. Természetesen a beszá-
molókat, illetve a személyi jelöléseket szava-
zásra is bocsátották, amelyet a tagság meggy´́o-
z´́o többséggel fogadott el kézfeltartással.

Nagy Károly nyugállományú mérnök alezre-
des a BEOSz elnökségének képviseletében üdvö-
zölte az egybegy´́ulteket. Az ezévi programtervet
Botos János alelnök ismertette.  Egy megható
közjáték következett, amikor is a klubtagok aján-
dékokkal elhalhalmozva köszönték meg Hangyá-
si Jen´́oné, Ágnes 12 éves vezet´́oi munkáját. 

 Következtek a m´́usoros blokkok, amelyben -
szokás szerint - a klubtagok által összeállított ver-
ses, dalos, táncos m´́usorszámok kerültek bemuta-
tásra. Most is voltak meghívott m´́uvészeti együt-
tesek, Horpácsról és Drégelypalánkról, akik han-
gulatos m´́usorukkal teremtettek jókedvet. Az
´́Oszirózsa tánccsoport mutatta be a Limbó hintó
dallamaira szines forgatagot teremt´́o táncjelenetét.
No és jött az est fénypontja, a jelmezes felvonulás.
Mert bizony elmúlt már vízkereszt, így a klub
jelmezversenyt rendezett, amihez sorra vonultak
fel a maskarába bújt vállalkozó kedv´́u szerepl´́ok,
illetve csoportos produkciók. 
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Városházi tudósítások

Ez évi els´́o ülését január 28-án kedden
tartotta a képvisel´́o-testület. Összesen
23 téma került megvitatásra és döntés-
re. Az ülésen mind a 7 testületi tag részt
vett. A határozatok többsége 7 egyönte-
t´́u szavazattal született. Az ett´́ol eltér´́ot
jelezzük.

Napirend el´́ott Mez´́ofi Zoltán polgár-
mester élt a megszólalás lehet´́oségé-
vel. Mondanivalójának lényege az
volt, hogy egyes képvisel´́ok hatáskö-
rüket túllépve, jogszabálysért´́o
módon jártak el a választás óta
eltelt id´́oszakban. A hozzászó-
lás teljes szövegét Hír-Háttér
rovatunkban tesszük közzé a 6.
oldalon. Az ilyen hozzászólás-
ról az SZMSZ szerint vita nem
nyitható, észrevételek az Egye-
bek címszó alatt hangzottak el.
Szavazás az elhangzottakról nincs.
Els´́o napirendként a 2020. évi költség-
vetés el´́okészítése szerepelt. Hagyo-
mánya van a városi rendelet-alkotás-
ban, hogy a fontosabb dolgokat el´́oze-
tesen egyeztetve határozza meg a tes-
tület. Az el´́oz´́o ülésen elhangzott ké-
résnek - akinek javaslata van tegye
meg -, az el´́oterjeszt´́o polgármester
mellett 3 képvisel´́o tett eleget. Dr.
Szájbely Ern´́o, Jávorka János, és Varga
Dávid Géza adott javaslatot. Ezek a
javaslatok pénzügyi adatok nélkül,
fontosnak javasolt fejlesztési célokat
határoztak meg. A táblázatok számsze-
r´́u tételeivel kapcsolatban nem voltak
észrevételek. Ezért a testület úgy dön-
tött, hogy a kiemelt feladatok között
szerepelteti a készül´́o költségvetésben
a következ´́oket:  

1.) Összközm´́uves telkek kialakításával
kapcsolatos el´́okészít´́o feladatok (ter-
vezés, közm´́uvesítés, közbeszerzés) 

2.) Orgona-köz területére elkészült csapa-
dékvíz elvezetési terv kivitelezése. 

3.) A város közterületi útjainak, járda sza-
kaszainak és a csapadékvíz elvezet´́o
rendszereinek felülvizsgálata, a hibás
szakaszokra költségbecslés készítése
és az éves karbantartási tervekben tör-
tén´́o ütemezése a felújításra. 

4.) Futópálya rendbetétele, felújítása 
5.) Iskolai étkezde kialakítása 
6.) Zöld város pályázat megvalósítása 
7.) Bölcs´́ode  pályázat  végrehajtásának

el´́okészítése
Az el´́oterjesztett javaslatokat a testület
egyhangúlag elfogadta.
Következ´́o napirend a Kormányhiva-
tallal kötött megállapodás jóváhagyá-

sa volt. Jogszabály alapján a Kor-
mányhivatal egyes feladatokat átad az
önkormányzatnak január 1- t´́ol. Rész-
ben olyan gyámhivatali hatásköröket,
amelyeket korábbi rendeletek vettek el
a várostól. A kérdés sürg´́os eldöntése
miatt, és annak okán, hogy jogszabályi
kötelezettségr´́ol van szó, a Vis Major
bizottság az aláírást engedélyezte, ezt
a testület utólag jóváhagyta.
Harmadikként tárgyalta a képvisel´́o-

testület a tanuszoda létesítés
címén kijelölt terület állami tu-
lajdonba adását. A terület kije-
lölése, a szükséges intézkedé-
sek már 2017-ben megtörtén-
tek, és 2018-ban egy megálla-
podást is elfogadott a testület.
Jelen esetben ennek alapján
5000 m2 önkormányzati terü-

let végleges állami tulajdonba adásá-
ról szól a szerz´́odés. A képvisel´́o-tes-
tület a megállapodásban feltüntetni
kérte, hogy amennyiben 2025-ig nem
épül fel a tanuszoda, akkor a területet
eredeti állapotában díjmentesen köte-
les a Magyar Állam visszaadni az ön-
kormányzatnak. A szerz´́odést a testület
jóváhagyta, és azt Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester január 29-én Budapesten a
Nemzeti Sportközpont képvisel´́oivel
együttesen aláírta. (Err´́ol kiadott köz-
lemény a 4. oldalon olvasható.)
Negyedik napirend is a hivatali munka
átszervezésével kapcsolatos. Kor-
mányrendelet írja el´́o, hogy az építés-
hatósági feladatokat - melyek eddig a
polgármesteri hivatalba voltak telepít-
ve - át kell adni a Kormányhivatal szá-
mára. A kormányrendelet pontosan
tartalmazza a  megkötend´́o szerz´́odés
szövegét, amelyet a testület jóváha-
gyott, és megbízta a polgármestert az
aláírással. Elhangzott, hogy az átszer-
vezés technikai részletei még nem is-
mertek, de a szerz´́odést alá kell írni.
A Közbeszerzési Bizottságban jogi
végzettség´́u szakért´́o megválasztása
kötelez´́o. Erre a feladatra a testület Ke-
lemenné dr. Zagyvai Zsanettet válasz-
totta meg.
Ingatlan értékbecslés megrendelésére
készített el´́oterjesztést Mez´́ofi Zoltán
polgármester. Ennek oka, hogy a föld-
hivatali dokumentumokat átnézve azt
találta, hogy van olyan lakótelek a vá-
ros tulajdonában, amely eddig nem ke-
rült felhasználásra. Erre az építési te-
lekre - Jászteleki út 12. szám, 779
hrsz. - javasol értékbecslést kérni, mi-

vel a telek értékesítése csak ennek
alapján lehetséges. A munkának az
OTP Ingatlan Zrt-nél való megrende-
lését a testület elfogadta. A vita során
elhangzott, hogy az érték megállapítá-
sa várhatóan iránymutató lesz az újon-
nan kialakítandó lakótelkek esetében
is. Arra a kérdésre, hogy miért nem
került ez eddig feltárásra, a polgár-
mester elmondta, hogy neki tudomása
volt eddig is üres telkekr´́ol, de az ön-
kormányzathoz telekvásárlási igény
nem érkezett.
Nagyobb vitát váltott ki a lakossági
hulladékszállítási díj megállapításával
kapcsolatos el´́oterjesztés. A Zöld Híd
Kft. és az NHKV Zrt. munkatársai kö-
zösen azt javasolják hogy ne egy fix
összegben (15.000 Ft-ban) kerüljön
megállapításra az önkormányzati tá-
mogatás, hanem százalékos arányban.
A bizottsági vita összefoglalásaként
Varga Dávid Géza elmondta, hogy ja-
vaslatot fogalmaztak meg, hogy a tá-
mogatás legyen 60%. de ez esetben is
lesz, aki többet fog fizetni, mint eddig.
Ezért az el´́oterjeszt´́o polgármester
olyan feladatot kapott, hogy számítá-
sok alapján hozzon olyan javaslatot,
mely szerint senkinek ne kerüljön töb-
be a szemétszállítási díj, mint eddig. A
polgármester az elemzést elvégezte, és
azt a javaslatot tette, hogy csak abban
az esetben lehet ezt megvalósítani, ha
az önkormányzat a teljes szállítási dí-
jat átvállalja. Tehát 2020-as évben sen-
kinek nem kellene szemétszállítási dí-
jat fizetni. Ez kb. 11 millió forint plusz
költséget jelentene, de egyértelm´́usíte-
né a számlázást és az ügyintézést. Vita
után a testület ezt a javaslatot 3 igen
szavazat mellett, 4 tartózkodással nem
fogadta el.
(Szerkeszt´́oségünkhöz eljuttatott tájé-
koztató alapján a cég már elkezdte a
díjfizetést igazoló matricák kiküldését.
Az err´́ol szóló tájékoztató a 10. olda-
lon olvasható.)
Varga Dávid Géza nyújtott be el´́oter-
jesztést a Hangadó cím´́u városi lap
nyomdai szerz´́odésének felül-
vizsgálatára. Bevezet´́oje szerint bár
szerz´́odést nem tudott csatolni, a lap
jelen formájában nem szolgálja a vá-
ros érdekeit, a különféle közszerepl´́ok
nem egyenl´́o arányban szerepelnek
benne. Konkrét személy munkájára is
tett megjegyzéseket. Ezért javasolja
másik nyomda keresését, és nagyobb
méret´́u, színes újság el´́oállítására ár-
ajánlat kérést.
Dr. Szájbely Ern´́o elmondta, hogy a
lap 31. éve szolgálja a város lakossá-
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gának tájékoztatását. F´́o feladata az
önkormányzati munka mellett a M´́u-
vel´́odési Központ m´́usorkalauzának
közzététele. A szerkeszt´́oség ezen felül
közölhet rendezvényekr´́ol beszámoló-
kat, közérdek´́u hirdetményeket, illetve
olvasók által beküldött cikkeket. Ez a
tartalom nem igényel színes megjele-
nítést. Elmondta, hogy amennyiben a
lap nem helyben készül, az átfutási
id´́ok annyira megnyúlnak, hogy a leír-
tak aktualitásukat veszítik. Kérdést tett
fel az ülésen els´́o alkalommal megje-
lent, pár napja kinevezett jegyz´́onek,
hogy törvényes-e a m´́uvel´́odési köz-
pont alapfeladataiba tartozó kiadvány
ügyében ilyen határozatot hozni. A
jegyz´́o nem tudott egyértelm´́u választ
adni, hiszen még nem volt módja meg-
ismerni a Városi M´́uvel´́odési Központ
és Könyvtár alapdokumentumait. Más
hozzászólók azt emelték ki, hogy itt
jelenleg csak árajánlatok kérésér´́ol van
szó. Dr. Szájbely Ern´́o elmondta, hogy
az ajánlatkérés szövege nem ismert,
azt nem tartalmazza az el´́oterjesztés,
hogy pontosan mire kérjen a testület
ajánlatot. Pontosan rögzíteni kellene,
milyen méret´́u, hány oldalas kiad-
ványra, milyen papírra, milyen határi-
d´́ovel, milyen szállítási és fizetési fel-
tételekkel, és ezen túl számtalan egyéb
paramétert kellene megadni ahhoz,
hogy az ajánlatok egyértelm´́uek és
összehasonlíthatóak legyenek. Az el´́o-
terjeszt´́o válasza az volt, hogy majd a
nyomda visszakérdez, ha valamilyen
adatot nem ismer.
A témához érintettként szót kért Gira-
sek Károly, aki konkrétan szerepelt az
el´́oterjeszt´́o bevezet´́ojében. Elmondta,
hogy a lapot nem ´́o írja, nem ´́o szer-
keszti. ´́O a nyomdának dolgozik, a ka-
pott anyagokból készíti el a lap tipog-
ráfiáját - szedését - de nem változtatja
meg a szerkeszt´́o által adott tartalmat.
Amennyiben alkalmanként helyi la-
kosként cikket küld be a Városi M´́uve-
l´́odési Központ és Könyvtárhoz - mint
ahogyan azt megtették már mások, kö-
zöttük képvisel´́ok is - akkor azt szig-
nóval látja el. A személyesked´́o meg-
jegyzéseket visszautasítja, de úgy lát-
ja, hogy itt nem is túl burkoltan más
célja van a javaslatnak, nem a lap tar-
talmi javítása. A testület az árajánlat
kérést 6 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett fogadta el.
A laktanya területének ´́orzésére Varga
Dávid Géza nyújtott be el´́oterjesztést.
Javaslat szerint a teljes laktanyát ´́oriz-
ni szükséges, és ezt a Járóbeteg-szak-
ellátóval közösen kellene megoldani

24 órás ügyelettel. A javaslatot ugyan-
csak hosszas vita követte. Elhangzott,
hogy a volt laktanyán nincs mit ´́oriz-
mi, onnan ami mozdítható volt, azt
már elvitték. A terület hasznosítása rejt
lehet´́oségeket, nem az épületek ´́orzése.
Ezen túlmen´́oen a laktanya közepén
lév´́o utca települési közút, azt lezárni
nem lehet.
Jávorka János egyrészt ismertette az
´́orzés történetét, és azt, hogy 3 ciklus-
sal korábban volt testületi döntés a tel-
jeskör´́u ügyelet megszüntetésére. To-
vábbá, hogy olyan területegység, hogy
“laktanya”, nincsen. Különálló hely-
rajzi számokkal rendelkez´́o ingatlanok
vannak, a javaslat ezekkel sem szá-
mol. Felhívta a figyelmet, hogy az el´́o-
terjesztés semmi konkrétumot nem
tartalmaz. Például a vonatkozó jogsza-
bályi hivatkozásokat sem. A jelenlegi
törvény értelmében az ´́orz´́o-véd´́o szol-
gáltatás minimális díja 2336 Ft/óra. Ez
24 órás ügyelet mellett évente 20-21
millió forintot tesz ki. Ezen felül az
ilyen folyamatos szolgáltatásokat köz-
beszereztetni kell 4 éves id´́otartamra,
ami 80 milliónál magasabb költséget
jelent. Továbbá a feladat ellátásának
pontos képesítésbeli kritériumai van-
nak. Az ajánlatkérés szövege itt sem
került megfogalmazásra, a felvetések
nem tartalmazzák a fontos paraméte-
reket, így összemérhet´́o ajánlatok nem
várhatók. A közbeszerzési kötelezett-
ség miatt az ilyen ajánlatkérés nem
törvényes. A testület 4 igen szava-
zattal, 3 nem ellenében megszavazta
az ajánlatkérést a rétsági székhely´́u
Menilan Complex Kft-t´́ol.
Ennek a napirendnek volt egy másik
határozati javaslata, a kerítés állapotá-
nak felmérésére a kés´́obbi felújítás
céljából. Ezt a helyi Városüzemelteté-
si Csoport végezze el és készítse el a
kerítés felújításának alternatíváit. Ezt
4 igen szavazattal fogadta el a testület
1 nem és 2 tartózkodás mellett.
Szintén Varga Dávid Géza nyújtott be
el´́oterjesztést arra vonatkozóan, hogy
a laktanya zöld területei kerüljenek le-
takarításra, a vadon n´́ott cserjék fák
eltávolításra és a zöld területek hulla-
dékmentesítésre. Kérdésekre elhang-
zott, hogy a hátsó “nagybeton” részen
elhelyezett hulladékhegy megszünte-
tése ebbe a munkába nem esik bele. Az
önkormányzat 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással 4 rétsági vállalkozástól
kért árajánlatot erre a munkára.
A következ´́o el´́oterjesztés benyújtója
szintén Varga Dávid Géza. Javasolja
felülvizsgálni a Polgármesteri Hivatal-

nál szerz´́odéses jogviszonyban alkal-
mazott jogi szakért´́o, Dr. Gáspár Zol-
tán szerz´́odését. A határozatot, mely
szerint ajánlatot kell kérni a jogi szak-
ért´́oi feladatokra  Dr. Szabó Sándor és
Kelemenné dr. Zagyvai Zsanett ügy-
védekt´́ol, 4 igen szavazattal 3 ellené-
ben fogadta el a testület.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár kérte, hogy az intézménynél
megüresedett karbantartói álláshelyet
betölthesse. A kérelemnek a képvise-
l´́ok helyt adtak.
Dr. Varga Tibor jegyz´́o el´́oterjesztésé-
ben került kiadásra az a dokumentum,
amiben a Polgármesteri Hivatalban lé-
tesítene 2 álláshelyet. (Dr. Varga Tibor
jegyz´́o megbízatása id´́oközben meg-
sz´́unt.) Egy f´́o m´́uszaki ügyintéz´́ot és
egy f´́o ügykezel´́ot kért a javaslat. Az
ügykezel´́o alkalmazásához egyhangú-
lag hozzájárult a testület, a PVB vita
alapján a m´́uszaki ügyintéz´́oi állás léte-
sítése itt már nem is került szavazásra.
A Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár terjesztette el´́o a Hargita
Nemzeti Székely Néptánc Együttes
szerz´́odését jóváhagyásra. A helyben
ismert együttes fellépésére február 18-
án kerül sor. A testület a szerz´́odést
jóváhagyta.
Rózsa Attila vállalkozó látja el a Pol-
gármesteri Hivatal és az intézmények
rendszergazdai feladatait, valamint az
információtechnikai eszközök karban-
tartási feladatait. A munkáért kapott dí-
jak régóta változatlanok, ezért kérte a
díjak kismérték´́u emelését, amit a testü-
let jóváhagyott azzal, hogy azt a 2020.
évi költségvetésben ütemezni kell.
A Rétsági Árpád Egylet azt kérte a
testülett´́ol, hogy a 2019. évi támogatás
felhasználási tételeit engedélyezzék
módosítani, a támogatás összegének
változtatása nélkül. A testület a módo-
sítást elfogadta.
Hasonló kéréssel fordult a Rétsági
Polgár´́or Egyesület a testülethez. Szin-
tén a kapott támogatás bels´́o tételeit
kéri módosítani a tényleges felhaszná-
lás szerint a támogatási összeg válto-
zása nélkül.
Varga Dávid Géza fordult kérelemmel
a testülethez, mely szerint autós okta-
tás céljára bérbe venné a laktanya -
hátsó - betonos területét, mintegy 3500
négyzetméteren. A szerz´́odés tartal-
mazza, hogy a bérbevev´́o a területet
mások használatára nem engedheti át.
Varga Dávid Géza érintettsége okán
nem szavazott, így 6 igen szavazattal
a szerz´́odés aláírására felhatalmazták a
polgármestert.
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Mez´́ofi Zoltán nyújtott be el´́oterjesz-
tést olyan címen, hogy a képvisel´́o-tes-
tület utasítsa a Heged´́us Ferenc által
szabálytalanul megrendelt tüzifa szál-
lítás számlájának kifizetésére. Az ese-
ményr´́ol a polgármester szólt a napi-
rend el´́otti hozzászólásában is, az ol-
vasható a 6. oldalon. Heged´́us Ferenc
elismerte, hogy ´́o szóban megrendelte
Misik Imre vállalkozónál a tüzifa ki-
szállítását az általa megadott címlista
alapján, és az árajánlatot is elfogadta.
Ugyanakkor a megrendelésr´́ol semmi-
lyen szerz´́odés nem készült, így nem is
került a képvisel´́o-testülethez  jóváha-
gyásra, továbbá az elvégzend´́o munká-
ról a vállalkozó árajánlata sem került
benyújtásra, így elfogadásra sem. Hege-
d´́us Ferenc elmondta, hogy ´́ot csak a
jószándék vezette, amikor a szabályokat
be nem tartva adott utasítást. Az el´́oter-
jesztés tartalmazza, hogy erre nem volt
joga. Az érvényes rendelet szerint szer-
z´́odést csak a Képvisel´́o-testület hagyhat
jóvá.  Azt a határozati javaslatot, hogy a
testület kötelezze a polgármestert a sza-
bálytalanul benyújtott számla kifizetésé-
re, 3 igen szavazat mellett, 2 nem elle-
nében a testület nem szavazta meg. (Me-
z´́ofi Zoltán és Heged´́us Ferenc érintett-
ség okán nem szavazott.) A szavazást
követ´́oen Heged´́us Ferenc bejelentette,
hogy akkor ´́o kifizeti saját pénzéb´́ol az
általa megrendelt szolgáltatás mintegy
889.000 Ft összegét.
Kés´́obb a téma az Egyebek-ben is fel-
merült, ahol a képvisel´́o elismerte,
hogy nem a szabályoknak megfelel´́o-
en járt el, de csak jószándék vezérelte,
és újra meger´́osítette, hogy ki fogja fi-
zetni az általa jogsért´́o módon megren-
delt szolgáltatást.
A polgármester munkáltatója a képvi-
sel´́o-testület. Ebben a körben kell min-
den évben meghatározni az éves sza-
badságütemzési tervet, amelyet a tes-
tület elfogadott.
Az elmúlt id´́oszakban 2 támogatási ké-
relem érkezett a TKB-hoz. A Városi
Nyugdíjas Klub kért támogatást szín-
házlátogatásra, illetve a Városi M´́uve-
l´́odési Központ és Könyvtár gyerme-
kek egri vetélked´́ojének utazási költ-
ségeire. A testület a szabályzat szerinti
támogatási mértékben, összesen
248.000 Ft összegben a támogatásokat
megszavazta.
Iskolai körzethatárok véleményezése
többször szerepelt a képvisel´́o-testület
el´́ott. Most a felvételivel kapcsolatban
kellett újra meger´́osíteni a korábban is
elfogadott adatokat, amit a testület el-
fogadott.

Mez´́ofi Zoltán polgármester ez alka-
lommal is el´́oterjesztette javaslatát al-
polgármester megválasztására. Dr.
Szájbely Ern´́ot javasolta. A titkos sza-
vazás során 3 igen mellett 4 nem sza-
vazattal ismét nem került megválasz-
tásra alpolgármester.
A két testületi ülés közötti polgármes-
teri beszámoló és a lejárt határidej´́u
határozatokról szóló beszámoló együtt
került tárgyalásra, amit a testület elfo-
gadott.
Egyebekben a napirend el´́otti hozzá-
szóláshoz f´́uzött kommentárt Heged´́us
Ferenc, vitatta a tényszer´́uen elhang-
zott állítások valódiságát. A tüzifa ki-
szállítással kapcsolatban elmondta,
hogy szerz´́odéssel nem foglalkozott.
Ismét meger´́osítette, hogy a szabályta-
lan eljárás miatt a 889.000-ot kifizeti.
Az új buszmegállóknál tartott rendez-
vénynek semmi köze nem volt a beru-
házáshoz. Mez´́ofi Zoltán válaszában
azt kifogásolta, hogy értesítést sem ka-
pott az akcióról, ami nem elfogadható.
A projekthez kapcsolódó nyilvánosság
biztosítása kötelez´́o, err´́ol a testületnek
tudnia kell.
Jávorka János hozzászólásában el-
mondta, hogy jogszabályok alapján
kell dolgozni, az önkormányzat csak
testületi döntés alapján, írásban rögzí-
tett és megkötött szerz´́odés alapján fi-
zethet ki bármit. Elmondta még, hogy
a következ´́o beruházásoknál el kellene
kerülni azokat az anomáliákat, ami a
közlekedésfejlesztési pályázat megva-
lósítása során b´́oven jelentkezett.
Kérdés hangzott el Dr. Szájbely Ern´́o
részér´́ol, hogy végül is hogyan alakult
Heged´́us Ferenc el´́oz´́o polgármester
szabadsága. A válasz szerint a válasz-
tások után több százezer forint került
kifizetésre Heged´́us Ferenc volt pol-
gármesternek szabadság megváltás cí-
mén. A képvisel´́o nem értette, hogyan
maradhatott 21 nap ki nem vett sza-
badsága a volt polgármesternek, ami
lényegében egy plusz  havi fizetés ki-
fizetését jelentette, holott a testület
utasította ´́ot a szabadságok kivételére,
azaz kiadta az összes szabadságát, ab-
ból tehát nem maradhatott volna meg
ki nem vett szabadság. A volt polgár-
mester többször megígérte, hogy ter-
mészetesen eleget tesz az utasításnak
és minden szabadságát kiveszi, de
ezek szerint csúnyán becsapta az el´́oz´́o
testületet, mert ígéretét megszegve a
szabadságok kivétele mégsem történt
meg. Érdemi válasz nem hangzott el. 
Dr. Szájbely Ern´́o tolmácsolta Dr. Eis-
ler Anikó b´́orgyógyász szakorvos kér-

Rendeletek, jegyz´́okönyvek

Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvi-
sel ´́o-testület által alkotott rendeletek tel-
jes szövege és mellékletei, a www.ret-
sag.hu oldalon az Önkormányzat feje-
zetben érhet ´́ok el. Ugyanígy a helyi jog-
szabályok egységes szerkezetbe szer-
kesztett szövege, 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 2020. január 28-i  ülés
videófelvétele megtekinthe-
t´́o a következ´́o Youtube cí-
men:
https://youtu.be/Sb2KNRyhP_w

dését, hogy  a Járóbeteg- szakellátó-
ban havonta tartott melanoma sz´́urésre
a testület a jöv´́oben is igényt tart-e.
Egyetértés volt, hogy folytatni kell a
sz´́ur´́ovizsgálatokat. (Információ a 7.
oldalon)
A képvisel´́o a továbbiakban arra kérte
a polgármestert és a jegyz´́ot, hogy a
testület  elé kerül´́o el´́oterjesztéseket
el´́ozetesen ellen´́orizzék, és azokat,
amelyek nem felelnek meg a jogszabá-
lyoknak és a helyi SZMSZ-nek, ne
t´́uzzék napirendre. Ezen az ülésen is
több olyan el´́oterjesztés volt benyújt-
va, ami egyáltalán nem felelt meg ezen
követelményeknek. Ennek következ-
ménye a parttalan és elhúzódó vita.
Külön szólt a testületi ülés el´́ott meg-
tartani tervezett tanácskozásokról, me-
lyekb´́ol a felel´́otlen szervezés követ-
keztében semmi nem lett,  a jöv´́oben
ilyen  nem fordulhat el´́o.
Elmondta továbbá, hogy úgy látja,
hogy egyfajta megtorló hadjárat el´́oje-
lei látszanak. Az egyéni bosszú nem
szolgálja a város érdekeit. Szétrom-
bolni, ami jól m´́uködik, nagyon
könny´́u, csak négy szavazat kell hoz-
zá. Ennek kárvallottja viszont a város
lesz. Minden képvisel´́o az esküjének
megfelel´́oen a város érdekében dol-
gozzon.

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele
100 bet´́uig 300 Ft. Ugyanebben a díjban
szerepel, hogy a Hangadó digitális vál-
tozata megjelenik a városi honlapokon
is. További hirdetési lehet´́oséget kíná-
lunk a Rétsági Televízió napi 24 órás
képújság felületén is.
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Felhívás!

A téli id´́ojárásra tekintettel felhívjuk a
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a köz-
tisztasági és környezetvédelmi feladatok
ellátásáról szóló rendelet alapján az ingat-
lanok el´́otti járdák tisztántartását, síkos-
ságmentesítését, hóeltakarítását az ingat-
lan tulajdonosa, 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

Tájékoztató
Többek érdekl´́odésére közöljük az önkor-
mányzati hóeltakarítás rendjét. Négy
ütemben történik. 
1. ütem a katasztrófavédelem  (ment´́ok,

t´́uzoltók, orvosi ügyelet, járóbeteg) és
a Kossuth utca, Rákóczi út torkolata a
buszok miatt. 

2. ütem a közintézmények körüli út és jár-
daszakasz 

3. ütem: olyan utcák, ahol jelent´́os emelke-
d´́o van (Rózsavölgy, Sz´́ol´́o, Körtefa) 

4. ütem: minden más terület
 Intenzív, vagy tartós havazás esetén a

3-4 ütem között is visszamennek a gépek
a katasztrófavédelem, buszpályaudvar és
eü ellátás területére, illetve a közintézmé-
nyekhez. Itt is tudatjuk, hogy gépi hóto-
lásra csak 6 cm-nél nagyobb hóvastagság-
nál kerülhet sor. 

Börzsöny Nyelvstúdió ANGOL és NÉ-
MET nyelvtanfolyamok Rétságon. Kez-
d´́ot´́ol a fels´́o fokig. Érdekl´́odni: Ciuleac-
Gálik Zsófia, 0630/2557442, borzsony-
nyelvstudio@gmail.com Facebook: Bör-
zsöny Nyelvstúdió

Apróhirdetés

Tökmag olaj és  termel´́oi méz eladó!
Kotroczó Balázs, Rétság, Mez´́o út 4. Telefon-
szám: 06-35-350-282, 06-20-4282-480

Közlemény
Tisztelt Rétságiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy január 29-
én Budapesten, a Nemzeti Sportközpon-
tok székhelyén aláírásra került a tanu-
szoda építésére 5.000 m2-es terület térí-
tésmentes átadásáról szóló szerz´́odés. 

Az aláírási ceremónián részt vett Ko-
vács Norbert f´́oigazgató úr is. F´́oigazgató
úr a Kormány nevében köszönetét fejezte
ki Rétság város szakembereinek a jó mi-
n´́oség´́u terület térítésmentes átadása miatt.
Pénzügyivezet´́o asszonnyal közösen mi
megköszöntük Magyarország kormányá-
nak a lehet´́oséget, hogy ilyen jelent´́os be-
ruházás színhelyéül jelölték ki Rétság vá-
rosát, továbbá, hogy a megépül´́o tanuszo-
da költségeit az állam viseli majd.

Ezúton fejezem ki én is köszönetemet
az el´́oz´́o ciklus Pénzügyi és Városüzeme-
tetési Bizottság és Képvisel´́o-testület tag-

jainak és dr. Szilágyi Tamás úrnak, az
NSK munkatársának az el´́okészít´́o mun-
kájukért. 

Bízom  benne,  hogy  Rétság  Város
lakossága mihamarabb élvezheti a tan-
uszodát.

Mez´́ofi Zoltán
polgármester

Képvisel´́o-testületi ülés
Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete munkaterv szerinti követ-
kez´́o ülését február 25-én, kedd 16.00
órakor tartja. Bizottsági ülés február 18.
kedd 16.00 óra. El´́oterjesztések benyújtá-
sának határideje: február 7. péntek péntek
12.00 óra.

Tervezett napirendek: 1) 2020. évi
költségvetési rendelet megalkotása. El ´́o-
terjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán polgármester.
2) 2019. évi költségvetés módosítása.
El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán polgármes-
ter. 3) Gyermek és szociális étkezés té-
rítési  díjának meghatározása (opció)
El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán polgármes-
ter. 4) 2020. évi közbeszerzési terv elfo-
gadása. El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán pol-
gármester. 5) Beszámoló a Városi M´́u-
vel ´́odési Központ és Könyvtár 2019. évi
tevékenységér´́ol, valamint a 2020. évi
munka és rendezvénytervér´́ol. El´́oter-
jeszt´́o: Varga Nándorné igazgatóhelyet-
tes. 6) Pályázat kiírása a sport és civil
szervezetek  2020.  évi támogatására.
El´́oterjeszt´́o: dr. Tanács Péter jegyz´́o. 7)
Beszámoló a testület lejárt határidej´́u
határozatainak végrehajtásáról és az át-
ruházott hatáskörben hozott döntésekr´́ol
valamint a két testületi ülés közötti id´́o-
szakban az önkormányzat érdekében
végzett munkáról. El´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi
Zoltán polgármester.  Zárt ülésen: 1)
Városi kitüntetések és elismerések ado-
mányozása. El ´́oterjeszt´́o: Mez´́ofi Zoltán
polgármester 

A teljes napirend elérhet´́o lesz a
www.retsag.hu honlapon az Önkormány-
zat menüpont alatt.

Proficiency Master angol ill. Dante Alig-
hieri olasz, mint idegen nyelv fels´́ofokú
nyelvvizsgával és 10 év külföldi diplomá-
ciai tapasztalattal angol és olasz nyelvi
órákat adok. Nyelvvizsga felkészítést és
beszédközpontú órákat személyre szab-
va kínálok.  Érdekl´́odni: Gresina Szilvia
+36/ 30/4514063 gresina.szilvia@t-onli-
ne.hu
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Hír-Háttér
Mez´́ofi Zoltán napirend el´́otti hozzászólása a január 28-i testületi ülésen

Tisztelt Képvisel´́o-testület!
A tavaly októberi önkormányzati vá-

lasztás után, a 2019. október 30-án meg-
tartott alakuló ülést követ´́oen több alka-
lommal is azt tapasztaltam, hogy egyes
képvisel´́ok részér´́ol súlyos törvénysérté-
sek történnek: nevezetesen hatáskör elvo-
nások, helyi jogszabályok semmibevétele,
azok be nem tartása és téves tájékoztatás.

Kezd´́odött azzal, hogy a közleke-
désfejlesztési pályázat m´́uszaki átadására,
mint megválasztott polgármester, nem
kaptam meghívást. Kés´́obb telefonon fel-
hívtak, hogy utólag, látatlanul írjam alá
a jegyz´́okönyvet, mint alpolgármester. A
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§
(1) bekezdése egyértelm´́uen kimondja,
hogy a képvisel´́o-tetületet a polgármester
képviseli. Ebben az esetben ezért a Kor-
mányhivatal elrendelte az ismételt m´́usza-
ki átadást.

Folytatódott azzal, hogy a Városüze-
meltetési Csoport tagjaitól több esetben is
kaptam tájékoztatást arról, hogy Heged´́us
Ferenc képvisel´́o utasítgatja ´́oket, felül-
írja a reggeli munkakezdéskor a vezetés
által kiadott napi feladatokat. Ez teljesen
szabálytalan és megengedhetetlen eljárás,
hiszen a közszolgálati tisztvisel´́okr´́ol szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvény 81.§ (3) be-
kezdés b) pontja értelmében a jegyz´́o gya-
korolja a munkáltatói jogokat a polgár-
mesteri hivatal köztisztvisel´́oi és munka-
vállalói felett. A törvény értelmében tehát
a Városüzemeltetési Csoport dolgozói ré-
szére kizárólag a jegyz´́o adhat utasítást,
egy képvisel´́onek ilyen jogosítványa
nincs, utasítása tehát egyértelm´́uen jogel-
lenes, még akkor is, ha az illet´́o képvisel´́ot
Heged´́us Ferencnek hívják.

Aztán 2020. január 07-én áttételesen
értesültem arról, hogy megérkezett az ön-
kormányzat részére a megrendelt 6 millió
forintos ágaprító gép, melyet információ-
im szerint Varga Dávid Géza képvisel´́o
vett át illegálisan, szabálytalanul, min-
den felhatalmazás nélkül, és egyúttal a
gép m´́uszaki dokumentumait is magához
vette. Az önkormányzat nevében a gép
átvételére, a teljesítésigazolás aláírására a
nevezett képvisel´́onek egyértelm´́uen
nem volt joga.

Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet az alábbiak szerint rendel-
kezik: A teljesítés igazolása során ellen´́o-
rizhet´́o okmányok alapján ellen´́orizni és
igazolni kell a kiadások teljesítésének jo-

gosságát, összegszer´́uségét.
A teljesítést az igazolás dátumának és

a teljesítés tényére történ´́o utalás megjelö-
lésével, az arra jogosult személy aláírásá-
val kell igazolni.

A teljesítés igazolására a kötelezett-
ségvállaló vagy az általa írásban kijelölt
személy jogosult.

A kötelezettségvállaló pedig jelen
esetben az Áht. 52. § (1) c) pontja alapján
a szerv vezet´́oje, azaz a polgármester,
vagy az általa írásban felhatalmazott sze-
mély.   Amennyiben a kötelezettségválla-
ló személy akadályoztatva van, a képvise-
l´́o-testület egyedi határozatban az önkor-
mányzati hivatal alkalmazásában álló sze-
mélyt bízhat meg a kötelezettségvállalás-
ra. A jelzett id´́opontban azonban egyrészt
nem voltam akadályoztatva, másrészt
Varga Dávid Géza képvisel´́o  semmi-
lyen felhatalmazással nem rendelkezett
a 6 milliós gép átvételére. Kérdezem én,
hogy minden tartozék és minden eredeti
alkatrész megvan-e, illetve m´́uköd´́oképes
állapotban fog eljutni az önkormányzat-
hoz? Ha nem, akkor ezeket a költségeket
egyértelm´́uen az átvev´́o köteles megtéríte-
ni az önkormányzatnak.

Egyébként a gépet szállító vállalkozás
felé jeleztem, hogy a gép átadása nem
volt jogszer´́u, így nem volt hivatalos.

A felsoroltakból egyértelm´́uen kit´́unik,
hogy Varga Dávid Géza képvisel´́o részé-
r´́ol súlyos jogszabálysértés történt.

2020. január 08-án újabb ügy: Misik
Imre vállalkozó beadott a Polgármesteri
Hivatalba egy 889.000 Ft végösszeg´́u
számlát. Telefonon történt megbeszélés
során a vállalkozó tájékoztatott arról,
hogy a szolgáltatást Heged´́us Ferenc
képvisel´́o rendelte meg 2019. december
02-án. Nevezett képvisel´́onek err´́ol el´́oter-
jesztést kellett volna írnia vagy legalább
azt kezdeményeznie, mellékelve a vállal-
kozóval megkötend´́o szerz´́odés-terveze-
tet. A szerz´́odést a képvisel´́o-testületnek
kellett volna jóváhagynia.

Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet el´́o-
z´́oekben felsorolt megsértéseit nem kívá-
nom megismételni, de az intézkedés meg-
sértette továbbá a Rétság Város Önkor-
mányzat Képvisel´́o-testületének az önkor-
mányzat 2019. évi költségvetésér´́ol szóló
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet
20.§ i) pontját, mely szerint az önkor-
mányzat nevében szerz´́odést, megálla-
podást csak képvisel´́o-testületi jóváha-

gyást követ´́oen lehet aláírni. A számlát a
vállalkozó úgy nyújtotta be, hogy sem hi-
vatalos megrendelés, sem hivatalos szer-
z´́odés nem állt rendelkezésre. A vállalko-
zó a 889.000 Ft-os számlát Heged´́us Fe-
renc képvisel´́o teljesen szabálytalan és
jogsért´́o szóbeli megrendelése alapján
nyújtotta be. Arról már nem is beszélve,
hogy a 2019. évi költségvetésben 900 ezer
forintos fedezet árajánlatkérés és szerz´́o-
dés hiányában nem állt rendelkezésre
szállítási szolgáltatásra.

Heged´́us Ferenc úr a keddi bizottsági
ülésen tagadta a megrendelést és az ár-
ajánlat elfogadásának tényét. Behívtam a
vállalkozót, aki aláírásával hitelesítve a
következ´́o nyilatkozatot tette, melyet most
felolvasok és a jegyz´́okönyvhöz is becsa-
tolom.

A vállalkozó nyilatkozatát alátámaszt-
ja az ellátottak aláírásával igazolt átvételi
jegyzék is.

Számomra különösen szomorú és
egyúttal felháborító, hogy a fentiekben
történt súlyos jogsértéseket, szabálytalan-
ságokat egyrészt Heged´́us Ferenc volt pol-
gármester, (aki el´́otte több ciklusban  kép-
visel´́o is volt), illetve Varga Dávid Géza
követte el, aki szintén öt évig volt már
képvisel´́o. Szomorúan kell megállapíta-
nom, hogy Heged´́us Ferenc képvisel´́o úr
úgy látszik, hogy semmit sem tanult az
el´́oz´́o ciklusban polgármesterként kapott,
és joger´́os bírói itélettel megállapított fe-
gyelmi büntetéséb´́ol, melyet jogsért´́o
szerz´́odéskötés és szabálytalan pénzát-
utalás elrendelése miatt kapott, és mely-
nek során a Bíróság kötelezte ´́ot az önkor-
mányzatnak így okozott több százezer
Ft-os kár megfizetésére.

A következ´́o ügy jómagam és képvise-
l´́otársaim, valamint a lakosság el´́ott is tel-
jesen érthetetlen. Kérdezem én, hogyan
történhetett meg az, hogy a közleke-
désfejlesztési pályázatot népszer´́usít´́o ese-
ményr´́ol négy képvisel´́o decemberben
rendezvényt szervez, ahová a “maradék”
három képvisel´́o (köztük a város polgár-
mestere) nem hogy nem kap meghívást,
hanem a rendezvény teljes  titokban volt
tartva el´́ottünk és Rétság város lakossága
el´́ott is. (Hozzáteszem, hogy remélem a
rendezvény nem a közlekedési pályázat
kommunikációs költségeinek terhére va-
lósult meg.)

Azután olyan nyilatkozat hangzik el
több médiában is, hogy például:

“A  közlekedésfejlesztési pályázathoz
kapcsolódva a képvisel´́o-testület fontos-
nak érezte, hogy a beruházással párhuza-
mosan biztosítson ismertetést, megmutat-
va a 2-es f´́oút zebráin való szabályos át-
kelési módokat...” .

    2020. FEBRUÁR     HANGADÓ    

    6   



Kérdezem én, mikor döntött err´́ol a
testület? Kikb´́ol áll a képvisel´́o-testület?
Négy képvisel´́ob´́ol? Az Mötv. 32.§ (1)
bekezdése kimondja: az önkormányzati
képvisel´́ok jogai és kötelességei azono-
sak. Nekünk hármunknak, a pályázatot
végig dolgozó testületi tagoknak, a küls´́os
bizottsági tagoknak,és végül, de nem utol-
sósorban Rétság város lakosságának
Önök szerint nincsenek jogai?

A rendezvényr´́ol készült TV tudósítás-
ban Varga Dávid Géza képvisel´́o egyér-
telm´́uen azt nyilatkozta, hogy pályázati
pénzb´́ol valósult meg a beruházás. Ez így
nem igaz, hiszen jelent´́os a pályázat meg-
valósításához biztosított önkormányzati
forrás is. A közlekedési pályázatra nem
csupán a támogatási összeg 104.582.165
Ft-ja került kifizetésre, hanem 50 millió
forintos önkormányzati önrész is, mely
közpénz, tehát a rétsági emberek pénze.
Úgy gondolom, hogy err´́ol Rétság város
lakosságának joga van tudni.

A pályázatban van egy konzorciumi
partner is, mint ahogy azt a 2018. évben
kiosztott támogatási szerz´́odés tartalmaz-
za. ´́Ok a pályázatra 4.915.170 Ft-ot kap-
tak, ebb´́ol kommunikációra és nyilvános-
ságra 2.185.670 Ft-ot kellett volna elköl-
teni. Ebb´́ol Rétság egy negyed négyzet-
méteres projekt táblát kapott. Projektme-

nedzsmenti költségekre szintén a konzor-
ciumi partner kapott 2.729.500 Ft-ot. A
projektmenedzsmenti tevékenységr´́ol
gyakorlatilag semmit nem tudunk.

Az elmondottak alapján fontosnak tar-
tottam felhívni a Képvisel´́o-testület vala-
mennyi tagjának a figyelmét arra, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§-
a tartalmazza a részletes szabályokat a
képvisel´́ok jogairól és kötelezettségeir´́ol.
Kérem, szíveskedjenek  a törvényt, vala-
mint a jogszer´́u képvisel´́oi munkavégzés-
hez szükséges egyéb jogszabályokat átta-
nulmányozni, és képvisel´́oi munkájuk
során ezek alapján eljárni. Önök a kép-
visel´́oi esküjük során ugyanis ezt vállal-
ták. A vonatkozó jogszabályokat a képvi-
sel´́oknek ismerniük kell, és munkájuk so-
rán be kell azokat tartani.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy
amennyiben ez nem így lesz, akkor annak
jogkövetkezményei lesznek. Ezzel ké-
rem, hogy a jöv´́oben számoljanak.

Kénytelen vagyok szólni a Közbe-
szerzési Bizottság m´́uködésér´́ol, ponto-
sabban m´́uködésképtelenségér´́ol. Ez siral-
mas. Az ´́o m´́uködésük nem ott kezd´́odik
és végz´́odik, hogy eljönnek ülésre, sza-
vaznak, majd hazamennek. Mivel az ülé-
sük zárt ülés, kérem, jelöljenek ki egy sze-

mélyt, aki a döntésel´́okészítést biztosítja a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és
a Képvisel´́o-testület irányába. A bizottság
m´́uködésének hatalmas a felel´́ossége.
Amennyiben a közeljöv´́oben változást
nem tapasztalok, kénytelen leszek új bi-
zottsági tagokra javaslatot tenni - ha még
lesz a gyakorlottak közül olyan, aki elvál-
lalja.

Összefoglalva: a törvényes m´́uködést
minden eszközzel biztosítani kell!

A törvényes és szabályos m´́uködés 
betartása minden képvisel´́o 

kötelessége. 

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.

(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.

A teljes rendelet megtalálható a
www.retsag.hu honlapon. Bízva az állam-
polgárok jogkövet´́o magatartásában kérünk
mindenkit, hogy a zajos tevékenységek vég-
zésénél legyenek figyelemmel a környéken
lakókra, és a fent idézett helyi jogszabályra.
(A jogszabály megszeg´́oivel szemben
150.000 Ft-ig terjed´́o bírság is kiszabható.)

Melanóma sz´́urés

Kedves Rétságiak!
Rétság Város Önkormányzata, b´́or-

gyógyász szakorvossal kötött megállapo-
dás alapján, térítésmentesen biztosítja a
rétsági lakosok számára, b´́ordaganatok
sz´́urését és az ezzel kapcsolatos szakorvo-
si feladatok ellátását a Rétsági Kistérségi
Egészségfejleszt´́o Központ Nonprofit Kft.
által, a Rétság, Laktanya út 5. szám alatti
rendel´́oben, havonta egy alkalommal.

Februárban 21-én, pénteki napon,
13.30 - 16.30-ig. A sz´́urés a rétsági lako-
sok számára ingyenes. Id´́opontot lehet
kérni  a recepción személyesen, vagy a
35-550-570 telefonon. Éljenek a lehet´́o-
séggel!

Tisztségvisel´́ok fogadó órái
2020. FEBRUÁR

Mez´́ofi Zoltán polgármester minden hó-
nap második hétf´́ojén. Februárban 10-én
13.00-17.00 óráig

Alpolgármester fogadó-órája a megvá-
lasztás és SZMSZ módosítás függvé-
nyében.

Dr. Tanács Péter jegyz´́o:  Minden hétf´́on
14.00-17.00 óráig. Februárban  3., 10.,
17., 24-én 

A rétsági h´́osökre 
emlékeztünk

Január 12-én emlékezünk azokra a ma-
gyar katonákra, akik soha többé nem tér-
hettek vissza a Don-kanyarból. Ezek az
emberek hazájuktól távol váltak a háború
áldozatává, egy olyan háború áldozatává,
amely magyar érdekeket kevéssé szolgált.
Külön szót érdemelnek a rétsági páncé-
losok és h´́os parancsnokuk, vitéz nemes
Sárbogárdi Mészöly Géza is, akik szintén
megjárták a keleti frontot.

Mi, rétságiak és környékbeliek a kato-
likus templom falán található emléktáblá-
nál gy´́ultünk össze, ahol a polgármester úr
és jómagam néhány gondolata után ko-
szorút és mécseseket helyeztünk el a rét-
sági áldozatok emlékére.

írta: Sági Alex
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Gratuláció

Kedves Eszenyi Istvánné,
mindenki “Marika nénije”!
A Pusztaberki önkormányzattól kapott
díszoklevélhez ezúton is szeretettel gratu-
lálunk, a továbbiakra nagyon jó egész-
séget, és sok-sok, szeret´́o családja körében
eltöltött, boldog esztend´́ot kívánunk!

A Városi M´́uvel´́odési Központ 
és Könyvtár dolgozói

Elfogták az üzemanyagtolvajokat
Rétság külterületén, a 2-es számú f´́o-
úton parkoló tehergépkocsikból lopott
üzemanyagot a két férfi.

A Rétsági Rend´́orkapitányság lopás
b´́untett és lopás vétség megalapozott gya-
núja miatt folytat büntet´́oeljárást egy 32
éves diósjen´́oi és egy 30 éves kistarcsai
lakos ellen.

A nyomozás adatai alapján a két férfi
2019. december 5. és december 17. között
a 2-es számú f´́oúton, Rétság külterületén
parkoló két tehergépkocsi tanksapkáját el-
távolította és abból több száz liter üzem-
anyagot lopott el. A rétsági nyomozók be-
azonosították és 2020. január 28-án elfog-
ták a diósjen´́oi lakost és társát, akiket gya-
núsítottként hallgattak ki. A nyomozás so-
rán beszerzett adatok alapján felmerült

annak gyanúja, hogy a gyanúsítottak ösz-
szefüggésbe hozhatók Pest megyei, illetve
Budapest környéki hasonló jelleg´́u b´́un-
cselekmények elkövetésével is. 

A rend´́orök a 30 éves férfit ´́orizetbe
vették.

Police.hu

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o szá-
mának megjelenése 2020. március 5-
én várható. Az elektronikus változat
március 3-én lesz elérhet´́o.

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!

Ki tud róla?
 

Keressük Zsiga Árpád hozzátartozóit,
akik feltehet´́oen Rétság vagy környékén
élhetnek.

Kérem, aki valamit tud róluk,
06304514292-es telefonszámon vagy e-
mailen: a sagi.alex.retsag@gmail.com cí-
men keressen.
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Az üvegcip´́o
Már nem is kell külön kiemelni, hogy a
Körúti Színház vendégjátékát telt ház
várta. A 3 el´́oadásból álló sorozatnak ez
volt a 2. bemutatója. 

Január 22-én, a színházi programot kö-
vet´́o napon ünneplik országszerte a Ma-
gyar Kultúra Napját. A rétsági intézmény
úgy gondolta, hogy nincs is méltóbb fel-
magasztalása a kulturális értékeknek, mint
egy színpadi produkció. Különösen így
van ez, ha a szerz´́o a magyar színm´́uiro-
dalom egyik nagy alakja, Molnár Ferenc,
világsikereket magáénak mondható szer-
z´́o. A most színpadra került m´́uvet majd
100 esztendeje írta.  Az akkori világ na-
gyon magyar, a probléma is magyar - jel-
lemz´́o lakásforma az albérlet - volt.  Tria-
non után a nemzetnek új kihívásokkal kel-
lett szembenézni, az élet mindennapjai
azonban nem a politikáról szóltak, hanem
az egyes emberek hétköznapjairól.

A cím alapján is tudható, hogy a törté-
netnek vannak el´́ozményei. Hamupip´́oke
jelenség már igen régen foglalkoztatja a
meseírókat. Most, amikor a remake-ek ko-
rát éljük - sok egyszer elkészült filmnek
jelennek meg újabb változatai -, miért
csodálkoznánk azon, hogy a Grimm test-
vérek által világsikert arató mese újabb
változatai látnak napvilágot. Molnár Fe-
renc nem lemásolja a sztorit, csak az alap-
gondolatot forgatja meg szokása szerint,
ahol egy szegény lány más társadalmi osz-

tályban találja meg boldogságát. Különfé-
le szerelmi viszonyok - ami már nem is
háromszög, hanem minimum sokszög -
köré f´́uz´́odik az események f´́o szála. A
f´́oszerepl´́o - Irma - egy buta lány, de tele
van érzelmekkel, és az ´́oszinte szeretetre,
a boldogságra vágyása mindent feledtet.

A népes m´́uvészgárdát felvonultató
darabban 3 f´́obb szerepet lehet kiemelni.
Mérai Katalint, Kautzky Armadot, és Ka-
raivanov Lillát. Mérai Katalin már bemu-
tatkozott nálunk, de Kautzky Armad el´́o-
ször járt Rérságon a Körúti Színház társu-
latának tagjaként. Karaivanov Lilla sok-
szor lépett rivaldafénybe városunkban,
bár - mint korábbi cikkünkben írtuk - sok
mellékszerepet formált meg karakteresen,
de a Butaságom történetében bizonyította,
hogy méltó a f´́oszerep megjelenítésére. A
mostani alakítás sem volt egyszer´́u válla-
lás a színm´́uvészn´́onek. Szinte végig szín-
padon volt, és rengeteg arcát mutatta a
különböz´́o viszonyokban. Amúgy is az a
helyzet, hogy zsenit könny´́u játszani - so-
kan próbálkoznak vele -, de egy buta n´́ot,
akinek nem csak a sorsa által meghatáro-
zott ismeretanyag hiánya a f´́o tulajdonsá-
ga, hát bizony igen-igen nagy kihívás.
Olyan ez, mint amikor a kabarészínészek
mondják el, milyen iszonyatosan nehéz
hitelesen el´́oadni sarkítottan vicces törté-
neteket. Ez pedig csak azért jut a tudósító
eszébe, mert a darab egy romantikus víg-

játék, mindazokkal az elemekkel, amit en-
nek a m´́ufajnak fel kell mutatnia. Els´́osor-
ban Molnár Ferenc rafinált szövegei, a fi-
gurák megformálása, a helyzetkomiku-
mok mesteri kezelése mellett termé-
szetesen a rendezés kiválósága. Úgy ülteti
az évszázados szövegkönyvet a mai pódi-
umra, hogy meg´́orizze a múlt báját, de
pontosan szóljon napjaink néz´́oihez is.

A közönség pontosan követte a törté-
néseket. Többször felcsattanó taps fogadta
az ismer´́osként belép´́o m´́uvészeket, és a
pontosan célzott poénokat. De hangzottak
el drámai súlyú mondatok, amit a neszte-
len csenddé merevedett hangulat jelzett:
pontosan együttérez a közönség a darab
minden rezdülésével. Nem lennénk igaz-
ságosak, ha nem térnénk ki arra, hogy az
el´́oadás külön ki nem emelt szerepl´́oi is
kiválóan alakították azt a karaktert, amit
megjelenítettek. (Néhányan többet is.)

A Fényes Szabolcs bérlet 3. el´́oadását,
a március 11-én színre kerül´́o Bolond
lány cím´́u - ugyancsak világsikert elért -
krimi vígjátékot is lelkes várakozással fo-
gadja majd a közönség.

Ahogy az már lenni szokott, nehezen
sz´́un´́o vastaps volt a m´́uvészek jutalma.
Bár most Galambos Zoltán igazgató nem
készült külön köszön´́o beszédre, de a fel-
fokozott hangulat hatására megosztotta a
közönséggel, hogy milyen családi boldog-
ság érte a színházat. Hiszen a társulat va-
lóban egy nagy család, így hát mindenki
örömmel fogadta Placskó Emese és Oro-
szi Tamás gyermekének érkezését.

Sok izgalmas pillanatból pár képet vá-
logattunk össze emlékként.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Február 1. szombat, 18.00 órától

a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Alexander Cirkusz

Február 4. kedd, 17.00 órától
a könyvtár olvasórészlegében
Magyar nagyasszonyok a történelem
tükrében
cím´́u sorozat következ´́o el´́oadása:
Brunszvik Teréz és Teleki Blanka
El´́oadó: Szabó Klára
Közrem´́uködnek: Pekáryné Mind-
szenti Csilla, Kövi Flóra, Szájbely
Zsolt, Varga Nándorné

Február 7. péntek
a m´́uvel´́odési központ színháztermé-
ben és aulájában
a Rétsági Általános Iskola
Farsangi mulatsága

Február 15. szombat, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
“addig jó, amíg csak játszunk...”
címmel
Pekáryné Mindszenti Csilla
els´́o önálló kiállítása
A tárlatot megnyitja: 
Pekáry László - a férj
Közrem´́uködnek: Török József, Török
Dániel, Török Bálint
Megtekinthet´́o: március 17-ig.

Február 15. szombat, 19.00 órától
m´́uvel´́odési központ aulájában
a Vöröskereszt 
rétsági csoportjának
Jótékonysági bálja

Február 18. kedd, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes
Góbé farsang
cím´́u el´́oadása
Belép´́odíj: 2.600 Ft

Február 22. szombat
a m´́uvel´́odési központban
Kerepl´́os farsang

Február 29. szombat
a m´́uvel´́odési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
Évnyitó rendezvénye

El´́ozetes

Március 7. szombat, 9.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Bababörze

Március 11. szerda, 10.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Lázár Ervin Program keretében
Maszk Bánszínház: 
Mátyás király
zenés bábel´́oadás

Március 11. szerda, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Körúti Színház bemutatja
Marcel Achard:
Bolond lány
c. krimi vígjátékot

A szereposztás:
Camille Sévigné, vizsgálóbíró: 
Kautzky Armand
Benjamin Beaurevers: Koncz Gábor
Josefa Lantenay: Pikali Gerda
Julien Morestan, törvényszéki írnok:
Lipták Péter
Marie-Dominique Beaurevers: 
Placskó Emese
Edouard Lablache, ügyészhelyettes:
 Galambos Zoltán
Elie Cardinal, ügyvéd: Oroszi Tamás
Antoinette Sévigné: Karaivanov Lilla
Mario, törvényszéki ´́or: Pecsenyiczki
Balázs
Díszlet :Ábrahám Péter
Jelmez : PLATHÓ
Rendezte :Galambos Zoltán
“A darab, amit végig izgulunk és végig
nevetünk! Vajon lesz-e akkor is nagy
ív´́u pályája egy frissen Párizsba érke-

zett ifjú vizsgálóbírónak, ha kitart az
igazság mellett? Domján Edit és Már-
kus László legendás kett´́osét két iga-
zán méltó mai utód alakítja.”

Március 14. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
N´́onapi rendezvénye

Március 15. vasárnap, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés
az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából

Március 17. kedd, 11.00, 12.00 és 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Lázár Ervin Program keretében
Filharmónia el´́oadás

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban 
és a könyvtárban

Hétf´́ot´́ol péntekig:
8.00-12.30-ig. Angol nyelvtanfolyam a

m´́uvel´́odési központ társalgó termében
(munkaügyi központ által támogatott
hallgatók részére).

8.30-13.00-ig. Angol nyelvtanfolyam a
könyvtár olvasó részlegében (munka-
ügyi központ által támogatott hallga-
tók részére).

Hétf´́o:
Angol nyelvoktatás. 17.00-19.30-ig; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Zubaida hastánccsoport. 18.00-19.30-ig;

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

16.30-18.00; Vezeti: Simon Katalin.
Angol nyelvoktatás. 17.00-19.30-ig; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Csillagvirág Néptánc Együttes. 18.00-

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

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

Vezeti: Putyer Gyuláné.
Pilátesz. 18.00-19.00-ig; Vezeti: Bordac

Claudia.
T´́uzzománc szakkör. 17.00-19.00-ig.
Angol nyelvoktatás. 17.00-19.30-ig; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Péntek:
Kerepl´́o Ifjúsági Néptánc Együttes. 17.00-

19.00; Vezeti: Simon Katalin.
Angol Nyelvoktatás. 17.00-19.30-ig; Bör-

zsöny Nyelvstúdió.
Zúgófa Néptánc Együttes. 19.00-20.30-

ig; Vezeti: Simon Katalin.
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rtv.retsag.net

Naponta 24 órában képújság, 
hirdetésekkel, aktuális információkkal. 

2020. februári m´́usor

Február 25. kedd  15:55 
Képvisel´́o-testületi ülés
(él´́o közvetítés)

Február 26. szerda 18:00 
Híradó - riportok, tudósítások 
Ismétlések: február 26. szerda 21:00
Február 27-28. 18:00 és 21:00 órától
Február 29, március 1. 10:00 és 16:00
órától

Nézze a Rétsági Televízió adását az
RKSZ Digitális sávjában. Vételi paramé-
terek: Frekvencia: 212,5 Mhz, Symbol ra-
te: 5175 SR, Moduláció: 256 QAM A Hi-
radó régebbi adásai megtalálhatók a
www.youtube.com/rétsági televízió csa-
tornáján.

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 közzé-
tesszük a február hónapi rendezvényeket,
amelyek szabadon látogathatók, a részvé-
tel ingyenes. Tekintettel arra, hogy a terem-
adottságok korlátozottak, ezek az esemé-

nyek népszer´́uek, sokan igénybe veszik,
el´́ozetes bejelentkezés szükséges:
35/550-582 telefonszámon, személyesen
az EFI irodában vagy efi@retsagrendelo.hu.

Febr 4., 11., 18., 25. Jóga
Febr 5. Anonim Alkoholisták Klubja 
Febr. 5., 12., 19., 24. Gerinctorna
Febr 13. Étrendi szaktanácsadás
Febr 17. Gyógytorna szaktanácsadás
Febr 26. Krónikus betegek klubja

A programokról további
részletek és az iroda egyéb
szolgáltatásairól informá-
ció az iroda honlapján:
http://efi.retsagrendelo.hu.

Szlovák nyelvtanfolyam

Novemberben indult szlovák nyelv-
tanfolyamhoz még lehet csatlakozni a
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyv-
tárban. Érdekl´́odni és jelentkezni lehet
a +36706780425 telefonszámon, illet-
ve a könyvtárban.

Tájékoztató

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 metróál-
lomástól 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: 00:00-07:00, 08:00-13:00
Hétf´́o: 00:00-07:00

Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´́o.

Beiratkozás a könyvtárba

Könyvtárunk 2020-ban is sok új könyvvel
várja olvasóit. A beiratkozás díja idén sem
változott: 16 év alatti és 70 év feletti láto-
gatóink, érvényes pedagógus igazol-
vánnyal rendelkez´́ok díjmentesen, érvé-
nyes diákigazolvánnyal rendelkez´́ok 400
forintért, feln´́ottek 1000 forintért lehetnek
könyvtárunk tagjai.
Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár

2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf. 24.

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

Rendezvények függvényében ett´́ol el-
tér´́o id´́opont lehetséges.

Kapa Mátyás: Maradj meg magyarnak
Zavaros id´́ok járnak
1919 januárjában. A
nagy háború gy´́oztes
hatalmai a világ új
rendjét tervezgetik,
közben pedig ordas
hadak lesik, miként
tudnak minél na-
gyobb területet ki-
szakítani maguknak
a Kárpát-medencé-
b´́ol. A magyar kormány tehetetlenségét ki-
használva a szület´́oben lév´́o csehszlovák
állam csapatai átlépik a demarkációs vo-
nalat. Január 15-én megszállják Balassa-
gyarmatot, ott pedig megkezdik az új ha-
talom kiépítését. De a város nem hagyja
magát... Mire mehet egy maroknyi - vas-
utasokból, tisztvisel´́okb´́ol, iparosokból,
tétlenségre kárhoztatott katonákból szer-
vez´́od´́o - önkéntes az újabb magyar terü-
letekre áhítozó megszállók ellen? Elnyer-
heti-e méltó jutalmát a bátorság, az önfe-
láldozás, a hazaszeretet? A legnagysze-
r´́ubb történeteket az élet írja. Kalandról,
h´́uségr´́ol, árulásról, gy´́ulöletr´́ol, szere-
tetr´́ol...

A regény a magyar történelem egy ke-
véssé ismert, dics´́oséges fejezetét dolgoz-
za fel. Valós eseményeket, amelyek nyo-
mán az Országgy´́ulés Balassagyarmat vé-
d´́oinek tántoríthatatlan bátorságát örök
emlékezetül törvénybe iktatta, a település
pedig kiérdemelte, hogy a “Civitas Fortis-
sima”, azaz a “Legbátrabb Város” címet
viselje.

Könyvajánló
Dékány István: Trianoni Árvák
Az els´́o világhábo-
rús összeomlás után
az Osztrák-Magyar
Monarchia utódál-
lamai és a szomszé-
dos országok meg-
kezdték a terület-
foglalást. A magyar
állam vezet´́o tiszt-
ségvisel´́oit h´́uséges-
kü letételére köte-
lezték, akik ezt megtagadták, azokat ki-
utasították országukból. Az anyaország a
marhavagonokban érkez´́o menekültek je-
lent´́os részének nem tudott sem állást, sem
lakást biztosítani, így azok hónapokig,
évekig a vagonokban várták sorsuk jobbra
fordulását. Dékány István, a Csonka vágá-
nyon cím´́u dokumentumfilm rendez´́oje le-
véltárakban, könyvtárakban kutatott, ko-
rabeli iratok, újságcikkek, naplóbejegyzé-
sek, valamint az érintettek és családtagja-
ik személyes beszámolói alapján írta me-
séli el a vagonlakók kálváriáját.
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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´́ujtésre háztól el-
szállítással kerül sor. A tiszta állapotú
papír, m´́uanyag és fém italos dobozok az
erre a célra rendszeresített, díjmentes
zsákokban helyezhet´́ok el kéthetente a
hulladékgy´́ujt´́o edények (kukák) helye-
in. Zsákot a Zöld Híd szakemberei osz-
tanak ki, kihelyezett telt zsákok helyett
újat hagynak a helyszínen, illetve díj-
mentesen beszerezhet´́o Rétságon a Pa-
letta Trade (Sipos bolt) üzletben. Az el-
szállításra kéthetente kerül sor, az alábbi
id´́opontokban:

2020. február 13., 27. csütörtök
2020. március 12., 26. csütörtök

Figyelem!
A szelektív hulladékgy´́ujt´́o szigetekb´́ol
a jöv´́oben csak a József Attila utca (nap-
közi konyha udvar), illetve a Tölgyfa
utcai üzemel! Csak üvegpa-
lackok elhelyezése lehetsé-
ges! További információk a
www.zoldhid.hu  oldalon

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.

Igény esetén A/4 méretig
szinesben is,  oldalanként 300 Ft.

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!

Újságunkat színesítend´́o azt szeretnénk,
ha minél többen vállalkoznának arra,
hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelent-
keznének a Hangadó hasábjain. A szer-
kesztés során egyetlen rendez´́oelvet tar-
tunk fontosnak, mégpedig azt, hogy az
írások Rétságról szóljanak, az itt él´́ok szá-
mára íródjanak. Lapzárta minden hónap
20-án. 

Ha tehát kedvet érez arra, hogy egy-
egy téma megírásával gazdagítsa a Hang-
adó számait, ragadjon tollat!

 Legyen a munkatársunk!

Tájékoztató matricás hulladékszállítási rendszerr´́ol

Tisztelt Ügyfelünk!
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit

Kft. a hulladékszállítási szolgáltatás
átláthatósága és rendszerezése érde-
kében “matricás” azonosító módszert
alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a köz-
szolgáltatásra jogosult Ügyfelek mat-
ricával jelölik meg a hulladéktároló-
jukat, ami alapján kollégáink tudják,
hogy kik jogosultak a szolgáltatás
igénybevételére.

Az alábbiakban az eljáráshoz kapcso-
lódó tájékoztatónkat olvashatják.

A 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.)
rendelkezései  szerint  az ingatlanhasz-
nálók:
— kötelesek a hulladékot elkülönítetten

gy´́ujteni, és a vegyes hulladékot (a
gazdálkodó szervezetek, költségvetési
szervek a háztartási hulladékhoz ha-
sonló hulladékot) minimum heti rend-
szerességgel a közszolgáltató Zöld
Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. részére át-
adni;

— kötelesek a helyi önkormányzati ren-
deletben meghatározott hulladékszál-
lítás rendjét betartani;

— kötelesek a Ht. rendelkezései szerint
meghatározott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a Koordináló
szerv (NHKV Zrt.) részére megfizetni.

A közszolgáltatási díjat nem fizet´́o ingat-
lanhasználók felderítése és kisz´́urése ér-
dekében:
— az ingatlanhasználók 2020 januárjá-

ban az NHKV Zrt. által kibocsátott,
2019. utolsó negyedéves hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díjról szóló
számlával együtt 2020-ra érvényes
éves matricát kapnak, amelyet 30 na-
pon belül a gy´́ujt´́oedényre kötelesek
felragasztani;

— a 4 gy´́ujt´́oedénynél több ürítésére szer-
z´́odött ingatlanhasználók nem a szám-
lával együtt, hanem közvetlenül a köz-
szolgáltatótól kapják - szintén postai
úton - a matricákat;

— a számla mellé nem kapnak matricát
az egyéni díjfizetés´́u társasházi lakók,
akik gy´́ujt´́oedényeire a közszolgáltató
rendszerfelügyel´́oi helyezik el a matri-
cákat a hulladékgy´́ujtési napok alkal-
mával;

— a gy´́ujt´́oedénnyel rendelkez´́o (nem
zsákos) üdül´́oingatlanok használói
nem kapnak számlát 2019. utolsó ne-
gyedévére vonatkozóan, ezért a szol-
gáltatás használatára jogosító matricát
2020 márciusában vehetik át, külön tá-
jékoztatás mellett;

— azon ingatlanhasználók, akik- a fenti
kivételeket leszámítva - nem kapnak
matricát, jelezzék azt a közszolgáltató
ügyfélszolgálatán, és a jogosultság el-
len´́orzését követ´́oen pót matricát kap-
nak;

— év közbeni költözés, új ingat-
lanhasználóként vagy új gazdálkodó-
ként történ´́o bejelentkezés esetén a
matricát a közszolgáltató ügyfélszol-
gálati irodája biztosítja.
Figyelmeztetés / szankciók

— * azon ingatlanhasználók, akik január
hónapban megkapják a matricát, azon-
ban nem helyezik azt fel a gy´́ujt´́o-
edényre 2020. február hónapban,
szankcionálás el´́ott két alkalommal
felszólítást kapnak a közszolgáltató-
tól;

— azon ingatlanhasználókat (beleértve a
gazdálkodó szervezeteket is), akik a
közszolgáltatást jogosulatlanul veszik
igénybe - azaz matricával nem rendel-
kez´́o gy´́ujt´́oedényt helyeznek ki a
gy´́ujtési napon - a gy´́ujt´́oedény tulaj-
donosának vagy használójának beazo-
nosítását követ´́oen számlakiállítási
célzattal jelezni fogjuk az NHKV Zrt.
részére.

— amennyiben a közterületre kihelyezett
gy´́ujt´́oedény tulajdonosa nem beazo-
nosítható, a két alkalommal történ´́o
felszólítás után a gy´́ujt´́oedény ürítését
a közszolgáltató megtagadhatja

— azon ingatlanhasználó - beleértve a
gazdálkodó szervezeteket is -, aki a
közszolgáltatást nem veszi igénybe, a
közszolgáltató jogosult hetente leg-
alább egy alkalommal a hulladék gy´́uj-
tését vélelmezni és ezt az NHKV Zrt.
felé jelezni a közszolgáltatási díjról
szóló számla kiállítása érdekében

A Zöld Híd B.IG.G. Nonprofit Kft. köszö-
ni az együttm´́uködésüket!

Hajnal Zsolt András sk.
 ügyvezet´́o igazgató
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