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23. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2016. november 8. napján 19 óra 10 perces kezdettel, Rétság Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott soron kívüli 
Képviselő-testületi ülésen  
 
Jelen vannak : Hegedűs Ferenc polgármester 
                         Mezőfi Zoltán alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         dr. Katona Ernő képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Varga Dávid Géza képviselő 
                         Dr. Varga Tibor jegyző 
                         Fodor Rita Mária jegyző ált.h. 
                         Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 
7 fő képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem 
Kotroczó Balázs és Mezőfi Zoltán képviselőket. Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért. 
Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadta.  
 
Ismertetem a napirendi pontokat, amennyiben módosító javaslat van, kérem előterjeszteni.  
 
Amennyiben nincs más indítvány, úgy kérem szavazzon, aki az ismertetett napirendi pontok 
tárgyalásával egyetért. Megállapítom, hogy mai ülésünk napirendi pontjait a testület 7 
egyöntetű igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja.  
 
1.) Optikai gerinchálózat rekonstrukciójának el őkészítése (III.) 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

2.) Intézkedési terv elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
3.) Törvényességi felhívások 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
4.) Bölcs ődével kapcsolatos szerz ődések jóváhagyása (III.) 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
5.) Horváthné Hajnis Erzsébet kérelme 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

6.) Jónás Pál kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
7.) Üres álláshellyel kapcsolatos határozatok módos ítása  (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
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1./ Optikai gerinchálózat rekonstrukciójának el őkészítése (III.) 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Hegedűs Ferenc  polgármester: A napirendeket a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
tárgyalta, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tárgyalt, előbb 8, majd 9 fő bizottsági tag jelenlétével, végig határozatképesen.  
 
A rekonstrukció előkészítésének tárgyalásánál jelen volt Pető Attila tervező. Két kérdés 
merült fel a bizottsági tagok részéről a múltkori ülés alkalmával, mindkét kérdés 
megnyugtatóan tisztázódott. Vita a napirenddel kapcsolatban nem alakult ki. A kiegészített 
határozati javaslat elfogadását a bizottság 9 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzon, 
aki a kiegészített határozati javaslatot elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
254/2016. (XI.08.) sz. KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az optikai gerinchálózat rekonstrukciójának előkészítéséről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az előzetes nyomvonaltervet megismerte. 
A nyomvonallal, illetve a rekonstrukcióval kapcsolatban az 
alábbi elvárásokat fogalmazza meg: 
 
 

- a Járóbetegellátó Központ és a Katasztrófavédelmi Őrs 
bekapcsolása kiemelt fontosságú a rendszerbe  

- a Jászteleki utca végén lévő 3 db Telecom oszlop 
megfelelő helyre történő áthelyezése. 

 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős:  Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

2./ Intézkedési terv elfogadása 
   Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottság a napirendet elég hosszasan tárgyalta. Több 
kérdés, észrevétel is elhangzott. Megállapítást nyert, hogy az ÁSZ jelentés pozitívnak 
mondható. A feltárt hibák könnyen javíthatók. Elhangzott az ülésen, hogy az önkormányzat 
vagyona a vizsgált időszakban az átgondolt gazdálkodás eredményeként 12,2 %-kal 
növekedett. A jelentés a pozitívumokat is tartalmazza. Végül a bizottság a módosított 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, 9 egyöntetű igen 
szavazattal. Köszönöm szépen.  
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, 
aki az ismertetett módosított határozati javaslatot elfogadja.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
255/2016. (XI.08.) sz. KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  megismerte 
az Állami Számvevőszék  V071502 számú,  az önkormányzat  
pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének 
ellenőrzéséről készített  jelentését.   
 
A Képviselő-testület  utasítja a polgármestert, hogy a 
jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetése, illetve a hibák 
ismételt előfordulásának elkerülése érdekében a  szükséges 
intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.   
 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

3./ Törvényességi felhívások 
   Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Két törvényességi felhívásról van szó. Készült egy 
módosított határozati javaslat, amely ketté bontja a két össze nem tartozó témát. Mezőfi 
Zoltán alpolgármester bizottsági tagságával kapcsolatos határozati javaslatot a bizottság 8 
igen, 1 tartózkodás szavazattal javasolja elfogadni. A Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság külsős tagjának megválasztásával kapcsolatos határozati javaslatot a bizottság 8 
igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester:  Kérem szavazzon, aki Mezőfi Zoltán alpolgármester 
bizottsági tagságával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
256/2016. (XI.08.) sz. KT határozat:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/30-579/2016 számú 
törvényességi felhívásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság elnökét, hogy folytasson egyeztetéseket a Pénzügyi 
és Városüzemeltetési Bizottság átalakításával kapcsolatban. 
 
Határidő: 2016. december 08. 
Felelős: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 

 
 

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a bizottság külsős tagjának 
megválasztásával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen, 1 
tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát .  
 
257/2016. (XI.08.) sz. KT határozat:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/30-580/2016. számú 
törvényességi felhívásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
külsős tagjának megválasztásáról szóló határozatot, a 
törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően, a 2016. 
október 28-i ülésén pótolta. A határozat szám: 249/2016.(X.28.) 
A törvényességi felhívás ezen részével kapcsolatban teendője 
nincs. A 125/2016.(V.27.) számú Kt. határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

4./ Bölcs ődével kapcsolatos szerz ődések jóváhagyása (III.) 
   Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Dombai Gábor geodétai munkáról szóló vállalkozási 
szerződését, valamint az árajánlatot a bizottság a határozati javaslatnak megfelelően 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 9 egyöntetű igen szavazattal. Köszönöm 
szépen.  

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem szavazzon, aki 
a határozati javaslatot elfogadja.  
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű  igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
258/2016. (XI.08.) sz. KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a bölcsődével kapcsolatos szerződés jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Dombai 
Gábor egyéni vállalkozó geodétai munkáról szóló vállalkozási 
szerződését jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a szerződés aláírására.  A geodétaii munkák 
elvégzésére 130.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a 2016. évi 
költségvetés tartaléka terhére. 
 
A többlet előirányzat átvezetésére a 2016. évi költségvetés 
soron következő módosításakor javalatot kell tenni.  
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Határidő: szerződések aláírására 2016. november 17., majd 
szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

5./ Horváthné Hajnis Erzsébet kérelme 
    Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A napirend több kérdést is felvetett. Elhangzott a bizottság 
ülésén, hogy ilyen esetekben nincsenek könnyű helyzetben az önkormányzatok országos 
szinten sem. Az az álláspont alakult ki, hogy a meglévő két szolgálati lakásra az 
önkormányzatnak továbbra is szüksége van, a szakemberpótlást csak így lehet megoldani. 
Végül is a bizottság a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek, 9 egyöntetű 
igen szavazattal. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a „B” határozati javaslatot elfogadja. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű  igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
259/2016. (XI.08.) sz. KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Horváthné Hajnis Erzsébet kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a kérelmező részére 
a Rákóczi út 34. szám alatt lévő 1 db orvosi szolgálati lakás 5 
hónapra bérbeadásra kerüljön. 
 
A Képviselő-testület a Rákóczi út 34. szám alatt lévő lakásokat 
szolgálati lakás céljára továbbra is fenntartja.  
 
Határidő: 2016. november 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

6./  Jónás Pál kérelme 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ebben a kérdésben olyan javaslat született, hogy a volt 
LOTTÓZÓ helyiségének hasznosítására pályázati felhívás kiírására kerüljön sor. Ennek 
elkészítésére felkértük jegyző urat. Ezt a javaslatot a bizottság 9 egyöntetű igen 
szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.  

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a bizottság javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű  igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
260/2016. (XI.08.) sz. KT határozat:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Jónás Pál egyedi kérelméről készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a Rétság Kossuth u. 8. szám alatti 56 m2 
alapterületű helyiség hasznosítására pályázatot ír ki. Induló 
bérleti díj 30.000 Ft + rezsi.   
 
Határidő: 2016. november 17., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
7./ Üres álláshellyel kapcsolatos határozatok módos ítása  (szóbeli 
előterjesztés)  
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportnál egy vis major 
helyzet alakult ki, egy újabb dolgozó távozik a csoporttól. Ez okból született egy határozati 
javaslat, amelyet a bizottság 9 igen szavazattal elfogadásra javasol. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A fizetés miatt megy el a dolgozó. El kellene gondolkodni 
ezen. A másik helyen br. 235 eFt fizetést kap, itt br. 129 e Ft-ot kapott. Ő tudta Dabasi Nellit 
helyettesíteni, folyamatosan rádolgozik, szorgalmas dolgozó. Legalább ha a helyettesítési 
pótlékot engedtétek volna, itt marad. Az emberek itt bizonytalan helyzetben vannak. Olyan 
dolgozók vannak pedig itt, akik topon vannak. Gondolkodni kell a bérek emeléséről, mert 
mindenki elmegy.  
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az egyedi megoldásoknak nem vagyok híve. Mindig azon 
voltunk, ha tudunk adjunk mindenkinek. Az elmúlt években jutalmat adtunk a dolgozóknak, 
az idén négy havi nettó bért adtunk mindenkinek. Tudom, hogy mindenki alul van fizetve, az 
országban nagyon sokan vannak így. Ha béremelés van, az legyen általános, ami érint 
mindenkit. Ha az ember látja a fedezetét ennek a lépésnek, akkor biztos, hogy rajtam nem 
fog múlni a dolog.  
 
dr. Varga Tibor  jegyző: Pont az Editre néztem, megy el nyugdíjba. Az Ő esetében tehetnénk 
kivételt, talán kicsivel több lenne a nyugdíja. Nekem a köztisztviselő azt jelenti, amit Virág és 
Edit teljesít, ha valamit kérek 10 évre visszamenően, két perc múlva előttem az anyag. 
Nekem ez a segítség, ez a köztisztviselő. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Elő fogom terjeszteni, hogy január 1-től minden dolgozó 
kapjon béremelést. A két személy kérdésében most döntsetek, ha kérhetem.  
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Roppant igazságtalan ami az óvodában is van, nem az 
óvónők bérét sokallom, de a dadák béreit sem rendezték.  
 
dr. Varga Tibor  jegyző: Elnézést, de Editnél kiemelt bért kellene adni, hátha rávesszük, 
hogy itt maradjon, vagy visszajöjjön.  
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Kettő hét múlva testületi ülés lesz, írjátok le, ha van egy ilyen 
kérelem, és majd döntünk.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű  igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
261/2016. (XI.08.) sz. KT határozat:  
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                           23/2016.(XI.8.) sz. jegyzőkönyve 

7 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoportnál kialakult vis major helyzetre való 
tekintettel visszavonja a 207/2016.(IX.23.) és a 
252/2016.(X.28.) számú  Kt. határozatokat. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 2016. november 10. 
naptól 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő kinevezésre 
kerüljön. 
 
Az álláshely megüresedésétől az álláshely betöltéséig terjedő 
időszakban végzett munkák díjazásáról dr. Varga Tibor 
jegyzőtől vár javaslatot a soron következő képviselő-testületi 
ülésen. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Több tárgy nincsen, megköszönöm a munkát, az ülést 19 
óra 30 perckor bezárom. 
 
 

kmft. 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                      dr. Varga Tibor 
 polgármester                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
Kotroczó Balázs                                                                                       Mezőfi Zoltán  
     jkv.hit.                                                                                                        jkv.hit. 


