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27. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2016. december 16. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott Képviselő-testületi ülésen  
 
Jelen vannak : Hegedűs Ferenc polgármester 
                         Mezőfi Zoltán alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         dr. Katona Ernő képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Varga Dávid Géza képviselő 
                         dr. Varga Tibor jegyző 
                         Fodor Rita Mária jegyző ált.h. 

  Varga Nándorné intézményvezető 
  Lichtenberger Edit jkv.vez. 
  Majnik Tamás RTV munkatárs 

 
 
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 azt 
előterjeszteni.  
 
Varga Dávid Géza képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetettem a jégpálya kérdését, 
az írásos anyag kiosztásra is került. Kérném felvenni napirendre Jégpálya építés a 
Járóbeteg központnál című napirendet.  
Másik javaslatom lenne, hogy karácsony alkalmával adományozhatnánk a gyerekeinknek, 
nyugdíjasainknak egy csekély kis ajándékot. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat 
megtehetné, az emberek felé egy gesztus lenne.  
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A jégpálya építésről szó volt a PVB ülésen is, úgy gondolom, 
ezt felvehetjük napirendre.  
A másik javaslat tekintetében előterjesztés nincsen, és a bizottság sem tárgyalta, ezt nem 
lehet a mai ülés napirendjére felvenni. Ha valaki ezt komolyan gondolta volna, hogy ilyen 
szándéka van, akkor minimum egy előterjesztést kellett volna készítenie, és akkor semmi 
akadálya nem lett volna, hogy tárgyaljuk. Az SZMSZ sem engedi, hogy ilyen formában 
tárgyaljuk a témát. Vannak szabályok, amelyeket be kell tartani. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Sok dolog van, amit utólag szavaztattunk meg, pl. TKM 
bizottság, stb. De karácsony most van, és szóbeli előterjesztést el lehet fogadni. Én is 
szeretném felvetetni, ez egy gesztus lenne a gyerekek, és a nyugdíjasok felé.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Ha lehet, lehet, ha nem lehet, hát nem lehet.  
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Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Elnök úr elmondta, hogy a jégpálya építés felvétele nem 
ütközik akadályba, a PVB-n is volt róla szó, és írásban is ki lett ma osztva. Ha polgármester 
úr komolyan gondolta volna, már a keddi bizottsági ülésen is lehetett volna tárgyalni. Nem 
tudni, hogy melyik a célcsoport, akiket ajándékozna az önkormányzat, stb. A Szociális 
Bizottság már az év közepén tudta, hogy lesz karácsony. 67 család segélyezése történt 
meg.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A 14-es napirendet a bizottság levette az ülésén, én ezt 
szeretném, ha a testület tárgyalná. A „Javaslat jutalmazásra” című napirendről van szó. 
Ennek most van itt az ideje, a dolgozóink megérdemlik. Ez elő volt terjesztve. 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ez valóban elő volt terjesztve, a javaslattevők, akik a levételt 
indítványozták, azzal érveltek, hogy ebben az évben több mint 35 millió forintot osztottunk ki 
bérként az önkormányzati dolgozóknak, bérkompenzáció címén. Egyébként a napirend úgy 
volt előkészítve, hogy számszerűsítve sem volt.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a Jégpálya építés lehetősége a 
Járóbeteg Szakellátónál című napirend felvételével egyetért. Megállapítom, hogy 7 igen 
szavazattal a javaslatot a Képviselő-testület elfogadta.  
 
Kérem szavazzon, aki egyetért azzal, hogy felvegyük napirendre a Javaslat jutalmazásra 
című napirendet. Megállapítom, hogy 3 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal a napirend 
felvételét a testület nem támogatja.  
 
Kérem szavazzon, aki a karácsonyi ajándékozással kapcsolatos szóbeli előterjesztés 
felvételét javasolja. Megállapítom, hogy 3 igen, 4 nem szavazattal a testület nem javasolja 
felvenni a napirendet.  
 
Ismertetem mai ülésünk kialakult napirendjét, kérem szavazzon, aki azzal egyetért. 
Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a napirendi pontokra tett javaslatot 
elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja.  
 
1./ A 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
3./ 2016. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
4./ A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
5./ Intézkedési terv jóváhagyása II. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
6./ OPTIMÁLIS Kft. önkormányzati biztosításokkal kapcsolatos javaslatai (szóbeli 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
7./ Főkefe Kft. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
8./ Temető kerítéssel kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
9./ Megbízási szerződés jóváhagyása – 2017. évi belső ellenőrzésre 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
10./ Árajánlat elbírálása – geodétai munkákra 395/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
11./ Szerződésmódosítás jóváhagyása (Zöld Híd Kft.) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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12./ ASP rendszer bevezetése 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
13./ ASP integráció előkészítése 
Előterjesztő: Fodor Mária Rita jegyző ált.h. 
14./ A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos foglalkoztatás 
engedélyezésére 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
15./ Smilepapaer.hu Kft. kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
16./ Jónás Pál kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
17./ TKM döntés 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
18./ 251/2016. (X.28.) számú Kt. határozat módosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
19./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
20./ Jégpálya építés lehetősége a Járóbeteg Szakellátónál 
Előterjesztő: Varga Dávid Géza képviselő 
21./ Egyebek 
 
Zárt ülés: 
1./ Közalkalmazotti bér eltérítése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

1./ A 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól s zóló rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
 

Hegedűs Ferenc  polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Bizottságunk december 13-án tartotta meg soros ülését, 
amely kezdetben 8, majd 9 bizottsági taggal végig határozatképes volt. A rendelet tervezetet 
is megtárgyaltuk. 
 
Az államháztartásról szóló törvény lehetővé teszi, hogy a Képviselő-testület az átmeneti 
gazdálkodásról rendeletet alkothat. A rendeletnek az a célja, hogy biztosítsa az 
önkormányzat és az intézmények számára a folyamatos, biztonságos működést. A 
fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet megalkotását. A rendelet egyértelműsíti 
a gazdálkodásért felelősök számára a lehetőségeket és a határokat.  
 
A bizottsági ülésen erről a napirendről vita nem alakult ki, 8 egyöntetű igen szavazattal a 
bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm 
szépen.  
 
Hegedűs Ferenc p olgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, kérem 
szavazzon, aki a rendelet-tervezettel egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen, 2 
nem, 1 tartózkodás szavazattal megalkotta a 2017. é vi 
átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendeletét.   
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
15/2016. (XII…..) önkormányzati rendelete  

 
a 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
 
A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Rétság Város Önkormányzat 2017. 

évi költségvetési rendeletének hatályba lépése napjáig az önkormányzat költségvetését 
megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi 
működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

(2) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei működési kiadásainak finanszírozása 
havonta legfeljebb az előző év bázis előirányzatának maximum az 1/12-e lehet.  

(3) A rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai a bázis előirányzatának 1/12-ed 
összegéig engedélyezhetők, beleértve a cafeteriát is, mindazon önkormányzati és 
intézményi dolgozó vonatkozásában, akik 2016-ben is részesültek ebben az ellátásban. 

(4) Az előző évben teljesített, de a 2017. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint 
teljesíthetők. 

(5) A 2017. január, február hónapban realizálódó - 2017. évben meghozott döntések szerinti 
– kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetők. 

 
2. § 

 
Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett 
bevételeket és kiadásokat be kell illeszteni a 2017. évi költségvetési rendeletbe. 
 

3. § 
 

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 
(1) Létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által 

meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám 
megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy 
vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A 
Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában a létszám-stopot 
fenntartja. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási 
jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt 
szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet 
betölteni. A megüresedett álláshelyek bér- és járulékköltségét zárolni kell, 
ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel.  A nem 
kötelező személyi jellegű kifizetésekhez - a cafeteriát kivéve -  minden 
esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett 
pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az 
elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az 
elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen 
vezetni. 

(3) A pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye 
szükséges. 
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(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 

 
 

4.§ 

 
Ez a rendelet 2017. január 1. napon lép hatályba és Rétság Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti. 
 
 
 
                   Hegedűs Ferenc                                                       Dr. Varga Tibor 
                      polgármester                                                                jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
 
2016.  december ….. 
 
               
              Dr. Varga Tibor 
  jegyző 
 

 
 
 

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és M űködési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnök 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Áttekintve a jelenleg hatályban lévő, az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletünket, egyértelművé vált, hogy abban 
bizonyos módosítások elvégzése vált szükségessé. Ismeretes, hogy a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívással fordult a Képviselő-testülethez, hogy Mezőfi Zoltán 
alpolgármesternek a bizottsági tagságát meg kellene szüntetni. Ennek a felhívásnak eleget 
téve tettem meg a javaslatomat a PVB átalakítására úgy, hogy Mezőfi Zoltán bizottsági 
tagsága megszűnik, továbbá egy taggal csökken a PVB külsős tagjainak a létszáma. Így – a 
rendelet módosítás elfogadása esetén – a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a 
jövőben 7 fővel fogja ellátni a feladatait. A 3-as táblázatban a létszámokat az 
engedélyezetthez kellett még igazítani. Függelékek változtak személyi változások miatt.  
 
A bizottsági ülésen a napirenddel kapcsolatban elmondtam, hogy első lépésem a PVB 
átalakítása kapcsán az volt, hogy megkerestem Varga Dávid képviselő társunkat, hogy 
kíván-e a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagja lenni, Ő azt mondta, hogy nem 
kíván. Minden képviselőnek csak egy bizottságban kötelező a részvétel, ezért azt a 
megoldást kellett választani, hogy a külsős tagok számát csökkenteni kell egy fővel.  
A beadott rendelet-módosítással kapcsolatban az ülésen egyetlen javaslat hangzott el, 
mégpedig hogy a 3-as számú mellékletben a korábban 5/A-val jelzett §-t javasolta a 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének            27/2016. (XII.16.) számú jegyzőkönyve 

6 
 

bizottsági tag, hogy 6 §. legyen. Így innentől kezdve minden paragrafus szám egyet ugrik. A 
javaslat elfogadható. A másik kérdés az volt, hogy a külsős bizottsági tag, aki most kikerült a 
bizottságból, neki hivatalosan be kell-e nyújtania a lemondását? Elmondtam, hogy a 
Kormányhivatal illetékeseivel ezügyben egyeztettem, hogy amennyiben elfogadást nyer a 
rendelet módosítása, akkor nem kell külön lemondania a tagságát a külsős bizottsági tagnak. 
A rendelet elfogadásával a PVB új felállását is elfogadja a testület. Más hozzászólás nem 
volt. 
 
A bizottság 9 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja az SZMSZ-ről szóló rendelet 
módosítását. Köszönöm szépen. 
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Kérdésem lenne, hogy a PVB külsős tagjai  is kapnak-e 
tiszteletdíjat? 
 
Fodor Rita Mária  jegyző ált.h.: Nem kapnak.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, kérem 
szavazzon, aki az SZMSZ módosítással egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
igen, 2 nem szavazattal megalkotta az 
Önkormányzat Szervezeti és M űködési 
Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.) rendelet 
módosításáról szóló rendeletét 

 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

16/2016. (XII…..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 
ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  

14/2014. (XI.21.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és ugyanezen törvény 143.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei szervezeti és 
működési szabályairól szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 
Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

                                                                       1.§ 
 
A Rendelet 17.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
17.§ (4) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: 

a) a jegyzőt 
b) a bizottságok nem képviselő tagjait, és állandó külsős szakértőit; 
c) a cigány és a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökét; 
d) az egyéni választókerület országgyűlési képviselőjét; 
e) a napirendek előterjesztőit; 
f) a Város Díszpolgára cím birtokosait;  
g) a polgármester, illetve az adott napirendet tárgyaló bizottság elnökének javaslata 

alapján azt a személyt, akinek a jelenléte a napirend megtárgyalásához 
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szükséges. 
                                                                        

2.§ 
 
A Rendelet 17.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
17.§ (5) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívóval együtt azokat az 
előterjesztéseket is meg kell küldeni, amelyhez a meghívás kapcsolódik. A bizottságok nem 
képviselő tagjainak valamennyi előterjesztést meg kell küldeni. A bizottságok állandó külsős 
szakértőinek  valamennyi előterjesztést meg kell küldeni, kivéve a zárt ülések anyagait. 
 
                                                                       3.§ 
 
A Rendelet 32..§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
32.§ (1) Az ülés elnöke a napirend tárgyalása során előterjesztett és a vitában elhangzott 
határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító indítványokat 
kell szavazásra bocsátani az elhangzás sorrendjében. Amennyiben az eredeti 
előterjesztésben szereplő határozati javaslathoz képest csak az eredeti határozati javaslatot 
kiegészítő módosító javaslat vagy javaslatok hangzottak el, akkor ezek elfogadása esetén a 
módosításokkal kiegészített, az eredeti előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
ismételten szavazásra kell bocsátani. Az eredeti határozati javaslatot teljesen megváltoztató 
határozati javaslat elfogadása esetén viszont az eredeti határozati javaslatot nem lehet 
szavazásra bocsátani. 
                                                                        4.§ 
 
A Rendelet 46.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
46.§ (2) A Képviselő-testület a fontosabb önkormányzati feladatok ellátására a következő 
állandó bizottságokat hozza létre:  

a) 7 fős Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
b) 5 fős Szociális Bizottság. 

 
                                                                        5.§ 
 
A Rendelet 48.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
48.§ 

(1) A bizottság tagjai közül elnökhelyettest választ. 
(2) A bizottság elnökének akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el annak 

feladatait. 
(3) A bizottság munkájának segítésére állandó külsős szakértőt vehet igénybe. 
(4) A bizottság részletes működési szabályait - az Mötv. és az SZMSZ keretei között – 

maga állapítja meg. 
. 
                                     

                                                          6.§   
 

(1) A Rendelet 3. számú melléklete  helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete  lép. 
(2) A Rendelet 2. számú függeléke  helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete  lép. 

 
 
                                                                      7.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
           
                                                            
 Hegedűs Ferenc   Dr. Varga Tibor  
 polgármester  jegyző 
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Kihirdetési záradék: 
 
 a rendelet kihirdetésének napja: 2016. 12……. 

                                                                             Dr. Varga Tibor  
                                                                                                             jegyző 
 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Egy fél percet kérek polgármester úr. Azt nem értem, miért 
nem értetek egyet? Megtörtént az, amit két éve hangsúlyoztok, átalakítottuk úgy a PVB-t, 
hogy ne legyen probléma. Egyébként többféleképpen is értelmezhető az alpolgármester 
bizottsági tagságával kapcsolatos rendelkezés. A Kormányhivatal is helyt adott annak, hogy 
ahány megye, annyiféle módon értelmezik a törvényt e kérdésben. A béke kedvéért 
megtettük ezt az átalakítást. Végeredményben teljesült az, amit Ti is kértetek tőlünk. 
Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Magam nevében azért nem tudom elfogadni, mert annak 
idején könyörögtem Nektek az Alakuló ülésen, hogy Varga Dávid legyen benne a Pénzügyi 
bizottságban. Szóba nem állt velem senki. 8 kérésemből egyet sem teljesítettetek. Így is 
minden marad a régiben. Girasek Károly tagságával a mai napig nem értek egyet. Igaza van 
Dávidnak, hogy most már nem vesz részt a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
munkájában.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: A Képviselő-testület van a legnagyobb segítségedre, 
gyakorlatilag nincs olyan kérdés, ami nem lenne megszavazva. A lehetséges papírgyár 
kérdésében is teljes az összhang. Minden fejlesztést támogat a testület, amit a polgármester 
az asztalra tesz. 
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Örülök annak, hogy az alpolgármester bizottsági tagságával 
kapcsolatos kérdés tisztába lett téve. Ezzel együtt az előterjesztés tartalmazza (és ezért nem 
akartam indokolni, mert nem akarok személyeskedni), és maximálisan nem értek egyet 
azzal, hogy Girasek Károly külsős bizottsági tag. Azért nem, és ezt Te nagyon jól tudod Zoli, 
mert lehúztál vele X évet, és ugyanúgy csinálod magadnak is a problémát, mert gondolom a 
PVB  munkájában ugyanúgy részt veszel mint eddig, és mint ahogy én is. Innentől kezdve 
neked is meg lesz az a lehetőséged, hogy amikor úgy gondolja az ember, hogy nem kíváncsi 
tovább Girasek Károlyra, akkor feláll, és kimegy. Egy olyan szakértőt, aki könyvelésben, 
számvitelben nagyon otthon van, Ő tulajdonképpen „csak” szakértő lett, és külsős tagnak 
megtartottátok Girasek Károlyt. Én ezért nem értettem egyet ezzel az előterjesztéssel. 
Köszönöm szépen. 
 
 
 

3./ 2016. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A 2016. évi költségvetés módosítását szokás szerint a 
testületi kötelezettségvállalás, és a technikai átvezetések, valamint szerény mértékben az 
állami támogatás változása indokolja. Bizottsági ülésen meglehetősen sok kérdés, 
észrevétel, javaslat hangzott el. Ezeket most nem ismertetném részletesen, mert fő 
számokat nem érintettek a javaslatok. Technikai átvezetésekről van szó. Az újabb változat 
kiosztásra került.  
 
Fodor Rita Mária  jegyző ált.h.: Két dolog miatt kellett hozzányúlni a költségvetési rendelet 
módosítás tervezethez. Az egyik, hogy a DMRV megküldte 2016. évre is a csatorna 
karbantartásról szóló számlát. Ez br. 1.100.000 Ft-ot jelent. Még egy tétel változott, a 
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karácsonyi díszkivilágítás okán. A héten küldik a javított elemet, és az újakat, ez kb. félmillió 
forint lesz. A költségvetés fő összege így 1.080.450 eFt-ra módosul.  
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottság a költségvetés módosítását 9 egyöntetű igen 
szavazattal támogatta. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincsen, kérem szavazzon, 
aki a módosított költségvetéssel egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal megalkotta a 
2016. évi  költségvetésr ől szóló, 7/2016. (III.09.) 
rendelet módosításáról szóló rendeletét.  
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
17/2016. (XII. 20. ) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi  költségvetésr ől szóló, 7/2016. (III.09.) rendelet 
módosításáról  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 
2015. évi költségvetésről szóló 7/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) módosításáról - a központi támogatás változás,  többlet bevétel és testületi 
kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 

 
             1.§ 

 
A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

A Képviselő-testület Rétság Város  Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek bevételi és kiadási f őösszegét 1.080.450 ezer Ft-ban  állapítja 
meg. 

 
2.§ 

 
A R. 4. §  (1) -(2) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a § kiegészül a 

következő (4) bekezdéssel . 
 

(1) A Képviselő-testület az 1.080.450 ezer Ft bevételi főösszegből  
 

a) felhalmozás célú bevételt 1 692 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 657 202 ezer Ft-ban

C) 2015. évi pénzmaradványt 421 556 ezer Ft-ban  
 

állapítja meg. 
    

(2) Az 1.080.450  ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
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Önkormányzat összesen: 

Beruházás 41 091 ezer Ft-ban
Felújítás 45 555 ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz 71 199 ezer Ft-ban

Fejlesztési célú kiadás összesen 157 845 ezer Ft-ban

Személyi jellegű juttatás 193 320 ezer Ft-ban

Munkaadót terhelő járulékok 48 621 ezer Ft-ban

Dologi kiadás 161 484 ezer Ft-ban

Támogatásértékű kiadás 1 712 ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 11 742 ezer Ft-ban

Költségvetési szervek támogatása 196 253 ezer Ft-ban

Szociális ellátás 37 516 ezer Ft-ban

Működési kiadás 650 648 ezer Ft-ban

Tartalék 21 957 ezer Ft-ban

befektetés 250 000 ezer Ft-ban

Költségvetési kiadások összesen 1 080 450 ezer Ft-ban  
 
 

(4) Az önkormányzat  
a) működési egyenlegét + 6.554 eFt-ban, 
b) fejlesztési hiányát 156.153 eFt-ban, 
c) tartalék és befektetés egyenlegét  271.957 eFt-ban  állapítja meg. 

 
3.§ 

 
A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe alábbi rendelkezés lép 

 
5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének  bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  
 

                                                                                                                  (1.000 Ft-ban)  
Bevételi főösszeg 863 906 Kiadási főösszeg 863 906

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 30 835 Személyi jellegű kiadás 78 133

Támogatásérték bev. 43 322 Járulék 17 632

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 47 Dologi kiadás 105 718

Helyi adó 287 850 Pénzbeni ellátás 37 516

Átengedett adó 8 761 Támogatásértékű kiadás 1 712

Központi támogatás 83 358 ÁHT-n k. pe. Átadás 11 742

Működési bevétel össz. 454 173 Intézményfinanszírozás 196 253

Fejlesztési célú bevétel 1 692 Fejlesztési kiadás 143 243

Pénzmaradvány 408 041 Tartalék 21 957

Befektetés 250 000

 
 
 (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-

13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. 
 
  

4.§ 
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A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 

6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és 
kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 

 
 
 
 

 (1000 Ft-ban) 
 

Bevételi főösszeg 87 862 Kiadási főösszeg 87 862

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 4 831 Személyi jellegű kiadás 46 128

Támogatásérték bev. 466 Járulék 12 434

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 28 730

Önkormányzati támogatás 80 064 Fejlesztési kiadás 570

Működési bevétel össz. 85 361 Tartalék 0

Pénzmaradvány 2 501  
  (2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. 

számú mellékletek szerint jóváhagyja. 
 

5.§ 
 

 
A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének  

bevételi és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 
 

 
 

                                                                  (1000 Ft-ban) 
 
Bevételi főösszeg 65 539 Kiadási főösszeg 65 539

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 1 478 Személyi jellegű kiadás 24 860

Támogatásérték bev. 0 Járulék 6 533

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 20 114

Önkormányzati támogatás 57 213 Fejlesztési kiadás 14 032

Működési bevétel össz. 58 691 Tartalék 0

Pénzmaradvány 6 848
 

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvár kormányzati funkciónkénti előirányzatait 
a IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja.  

 
6.§ 

 
(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
(4) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
(5) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép 
(6) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
(7) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
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7.§ 

 
(1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép 
(3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. 
(4) A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. 
(5) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép. 
(6) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép. 
(7) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete 

lép. 
8.§ 

 
(1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép. 
(4) A R II/7.  számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép. 

 
9. § 

 
(1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép. 
(4) A R IV/5.  számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép. 
(5) A R IV/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép. 
(6) A R IV/7.  számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/6. számú melléklete lép. 

 
 

10.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Var ga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék 
 
A rendelet 2016. december 20.   napon kihirdetésre került. 
 
                                                             Dr. Varga Tibor 
                                                                     jegyző 
 
 
 

4./ A Képvisel ő-testület 2017. évi munkaterve 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az SZMSZ alapján a Képviselő – testület szükség szerint, 
illetve saját munkaterve alapján évente legalább 6 ülést tart. A munkatervet a tárgyévet 
megelőző december havi ülésen, a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Ebbe a 
tervezetbe az előre látható kötelező témák kerültek be. Ahogy az lenni szokott, további 
jelentős mennyiségű bővülés várható a napirendek vonatkozásában, ráadásul a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata is esedékes. A benyújtott pályázatokkal 
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kapcsolatban is biztos, hogy több előterjesztés is lesz. Teljesen egyet lehet azzal érteni, 
hogy ebben a munkatervben csak a kötelező feladatok szerepelnek.  
 
A bizottsági ülésen két olyan javaslat hangzott el, ami beépítésre került a most kiosztott 
munkatervbe. Javaslat volt, hogy a visszatérő napirendünk - amely a kintlévőségekről szól-,  
időpontjai módosuljanak.  A másik felvetés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal volt 
kapcsolatos, mivel a pályázatok elbírálása a Szociális Bizottság hatásköre, miért szerepel a 
testületi ülés napirendjén. Ezzel kapcsolatban egy kompromisszumos megoldás született, a 
napirend elnevezése változott. A kiosztott összegeket valóban a bizottság állapítja meg, 
viszont a széles közvéleményt is tájékoztatni kell, ezt pedig a testületi ülésen történő 
tárgyalással lehet elérni.  Továbbá a költségvetést is érinti, mert a pénzt a Képviselő-testület 
biztosítja hozzá. A lakossági fórum időpontja április 4-e, keddi nap lenne a javaslatunk 
alapján. Ezekkel a változásokkal a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a munkaterv 
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Én vagyok az előterjesztő, de nem értek egyet a testületi 
ülések pénteki időpontjával. Az országban sehol nincs ilyen.  
Kérem szavazzon, aki a munkatervet elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 
igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta 
alábbi határozatát: 
 
282/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2017. évi munkatervéről készített 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület a határozati javaslat mellékletét 
képező 2017. évi munkatervét jóváhagyja. 
 

 
 
 

I. 2017. év kiemelt feladatai:  
 
 
Gazdálkodás   

� likviditás biztosítása,  
� racionális gazdálkodás megvalósítása bevételek emelésével, kiadások szinten 

tartásával, kintlévőségek csökkentésével, szabad pénzeszközök lekötésével  
� ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás  

 
Település üzemeltetés, településfejlesztés   

� a vagyongazdálkodáshoz vagy költségcsökkentéshez kapcsolódó pályázati 
lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása, eredményes döntés esetén 
a már benyújtott pályázatok végrehajtása  

� közterületek felújításának és karbantartásának folytatása  
� a város tulajdonában levő ingatlanok felújítási- és karbantartási rendszerének 

kidolgozása   
� a Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési szabályzat felülvizsgálata  

 
Művelődés, sport,   

� közművelődés feltételeinek biztosítása   
� civilszervezetekkel való együttműködés   
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II. Képvisel ő-testületi ülések id őpontja és a javasolt napirendek  

Január 27. péntek 16,00 óra 
 
(SZB. ülés időpontja: január 24. kedd 15.00 óra  
(PVB. ülés időpontja: január 24. kedd 16.00 óra  
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 16. hétfő 12.00 óra  
 

1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szoci ális ellátás 2017. évi térítési 
díjának megállapítása   

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális 

Bizottság  
 

2) 2017. évi költségvetési rendelet megalkotását me galapozó döntések  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  
                                               Szociális Bizottság  

 
3) Polgármester 2017. évi szabadság ütemezési tervé nek jóváhagyása   
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
4) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M űködési Szabályzatának felölvizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális 
Bizottság  

 
5) Cafetéria szabályzat felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
6) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 

végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
 
Február 24. péntek 16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: február 21. kedd 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: február 21. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 13. hétfő 12.00 óra  
 

1) 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság  
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2) 2016. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

3) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
Meghívandó: közbeszerzési szakértő  
 

4) Beszámoló a Városi M űvelődési Központ és Könyvtár 2016. évi 
tevékenységér ől, valamint a 2017. évi munka és rendezvénytervér ől  

Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 

5) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 20 17.évi támogatására  
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,   
 

6) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
ZÁRT ÜLÉS   
1)  Városi kitüntetések és elismerések adományozása   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
Március 31. péntek 16,00 óra 
 
(SZB ülés időpontja: március 28. hétfő 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: március 28. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 20. hétfő 12.00 óra 
 
 

1) Rétság Városi Rend őrkapitányság beszámolója  
Előterjesztő: rendőrkapitány  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
Meghívandó: megyei főkapitány  
 
 

2) Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2016. évi munkájáról,  
Előterjesztő: Salgai György városgondnok  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 

3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi m űködésér ől   
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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4) Sport és civil szervezetek 2017.évi támogatási p ályázatainak elbírálása  

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,   
 

5) 2017. évi karbantartási és felújítási terv elfog adása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
 

6) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
Április 28. péntek  16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: április 25. kedd 15,00.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: április 25. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 18. kedd 10.00 óra 

 
1)  Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségveté s teljesítésér ől, a 
pénzmaradvány elszámolásáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
2) Gazdasági program bemutatása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
3) Környezetvédelmi program elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
4) Szociális szolgáltatási koncepció elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
6) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állomá nyáról, behajtásuk helyzetér ől  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének            27/2016. (XII.16.) számú jegyzőkönyve 

17 
 

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
Május 26. péntek 16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: május 23. kedd 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: május 23. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 15. hétfő 12.00 óra 
 
1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér m ódosításáról   
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
2) Beszámoló a közérdek ű adatok közzétételének és megjelentetésének 
tapasztalatairól   
Előterjesztő: jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
3) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada tok ellátásáról 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 
4) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5)Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
Június 23. péntek  16,00 óra 
 
(SZB ülés időpontja: június 20. kedd 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: június 20. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: június 12. hétfő 12.00 óra 
 
1) 2017. évi költségvetés módosítása   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság   
 
2) A képvisel ő-testület 2017. évi munkatervének módosításáról   
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
3) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda m űködésér ől.   
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
4) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó m űködésér ől, a Nonprofit Kft. 
taggy űléséről, illetve a 2015. évi mérlegbeszámoló elfogadásáró l,   
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Előterjesztő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
6)Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
Augusztus 25. péntek 16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: augusztus 22. kedd 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: augusztus 22. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 14. hétfő 12.00 óra 
 
1) Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetés  féléves teljesítésér ől.   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
2) Beszámoló a bels ő ellenőr 2016. I. félévi munkájáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
3) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követel ések állományáról, behajtásuk 
helyzetér ől  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
4) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
Szeptember 29. péntek 16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: szeptember 26. kedd 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: szeptember 26. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: szeptember 08. hétfő 12.00 óra 
 
1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módos ítása   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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2) Vagyonrendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
3) Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv el őkészítése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
4) Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás követelményei nek meghatározása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
Október 27. péntek 16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: október 24. kedd 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: október 24. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: október 16. hétfő 12.00 óra 
 
1) 2017. évi Bels ő Ellenőrzési Program és Terv elfogadása   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
2) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állomá nyáról, behajtásuk helyzetér ől  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
3) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
4) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
 
November 24. péntek 16,00 óra 
                              Közmeghallgatás 
 (SZB ülés időpontja: november 21. kedd 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: november 21. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 13. hétfő 12.00 óra 
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1) Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetés e időarányos teljesítésér ől.   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
2) A helyi adók mértékének megállapítása   
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság   
 
3) Tájékoztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat e lbírálásának eredményér ől 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság  
 
4) 2018. évi földhaszonbér megállapítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5)  Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állom ányáról, behajtásuk helyzetér ől  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
6) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
December 15. péntek 16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: december 12. kedd 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: december 12. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 4. hétfő 12.00 óra 
 
1) A 2018. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól sz óló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
2) A Képvisel ő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása   
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
3) 2018. évi hulladékszállítási szerz ődés elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
4) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének            27/2016. (XII.16.) számú jegyzőkönyve 

21 
 

5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
Lakossági fórum:  2017. április  4.  kedd 18:00 óra   
Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2017. évi 
feladatokról  
Előterjesztő: polgármester 
A munkatervet a képviselő-testület 282/2016. (XII.16.) határozatával elfogadta. 

 
 
 

5./ Intézkedési terv jóváhagyása II. 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: November 8-án tárgyaltuk az ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatos 
intézkedési tervet. Akkor nem került elfogadásra, mert már előtte be lett nyújtva az ÁSZ-hoz. 
A benyújtott intézkedési tervvel kapcsolatosan az ÁSZ észrevételeket tett, és kérte az 
ismételt felülvizsgálatát a tervnek. Nem túl lényeges pontokon kért javítást, pl. dátumok, stb. 
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy más szerkezetben is lehet esetleg az intézkedési tervet 
átdolgozni, benyújtani. A fő tartalom nem módosul. A javaslatok be lettek építve a tervbe. A 
módosított intézkedési terv ma került hozzánk, kedd óta eddig tartott annak átszerkesztése. 
Ha csütörtökön lenne a testületi ülés időpontja, nem tudná a hivatal a keddi bizottsági ülésen 
felvetett javaslatokat az anyagokba beépíteni. Szükséges a hivatalnak is a két nap (keddi 
bizottsági és pénteki testületi ülés között), hogy a javításokat, módosításokat át tudja vezetni 
az anyagokban. Ezért is alakult ki így a testületi ülés időpontja annak idején. A bizottság 
elfogadásra javasolta az intézkedési tervet azzal, hogy a felvetett módosításoknak 
megfelelően átdolgozásra kerül a mai ülésre. Ez meg is történt, kiosztásra került az anyag. 
Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a módosított Intézkedési tervet 
elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 
igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal meghozta 
alábbi határozatát: 
 
283/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Állami Számvevőszék V071502 szám, 
az önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodás 
megfelelőségének ellenőrzéséről készített jelentés 
intézkedési tervének kiegészítéséről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a kiegészített intézkedési tervet 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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6./ OPTIMÁLIS Kft. önkormányzati biztosításokkal ka pcsolatos javaslatai 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottsági ülésen megjelent Béres Tibor úr, az Optimális 
Biztosítási Portfólió Kft. kockázatkezelési tanácsadója, aki elmondta, hogy az Ő feladatuk a 
velük kötött szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatások megadása a lehetőségekről. 
Egyrészt a meglévő biztosításokkal kapcsolatban, másrészt pedig kiegészítő biztosítások 
vonatkozásában. Az ülésen kitért olyan lehetőségekre, amelyekkel ki lehetne egészíteni a 
jelenleg érvényes biztosításunkat. Ilyen pl. az elektromos eszközök biztosítása, az ún. 
géptörés fedezet, valamint államigazgatási hatáskörben okozott károkozásra kiterjedő 
felelősségbiztosítás, csoportos balesetbiztosítás. Megkértük az urat, részletesen írja le 
nekünk a tájékoztatást, dönteni csak akkor tudunk. Ő is kért adatokat a hivataltól. Abban 
maradtunk, hogy partnerek vagyunk, de előtte a részleteket tudnunk kell, hogy miről döntünk. 
Az önkormányzat és az Optimális Kft. között van egy megállapodás, amely egy folyamatos 
együttműködést jelent. Külső tényezők miatt a megkötött szerződést is módosítani kell, ezt is 
elő fogják vezetni. Ígéretet kaptunk rá, hogy a szerződés módosítás tervezetét is meg fogják 
küldeni.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a tájékoztatást tudomásul veszi. 
Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a tájékoztatást a testület tudomásul vette.  
 
 
 

7./ Főkefe Kft. bérleti szerz ődés hosszabbítási kérelme 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Főkefe Közhasznú Kft. a Templom u. 8. szám alatti 
épületet bérli, a szerződés minden évben egy évre meghosszabbításra kerül. Az aktuális 
bérleti szerződés december 31-én lejár. A Kft. 2017. január 1-től, 2017. december 31-ig kéri 
a szerződés megkötését, változatlan tartalommal. Erről az ülésen vita nem alakult ki, 
természetesen támogatjuk a bérleti szerződés újbóli megkötését, 8 egyöntetű igen 
szavazattal. Köszönöm szépen. 
 
Kotroczó Balázs  képviselő: Dicsérendő, hogy van ez a telephely, sok embernek ad 
munkalehetőséget. Arra figyelni kell, hogy rétsági lakos legyen 75 %-a a dolgozóknak.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem 
szavazzon.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
284/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Főkefe Nonprofit Kft bérleti 
szerződés hosszabbításáról készített előterjesztést.  
 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező, 2017. január 1-tól 2017. december 31-ig 
terjedő időtartamra szóló Bérleti szerződést jóváhagyja. 
 

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja. 
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Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

8./ Temető kerítéssel kapcsolatos döntések meghozatala 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A november 25-i ülésen tárgyaltuk a temető kerítésével 
kapcsolatos árajánlatot. Az a döntés született, hogy a kerítést a Városüzemeltetési Csoport 
közreműködésével kívánja a testület elvégeztetni. Ehhez szükség volt a költségvetés 
elkészítésére. Többféle változatban is benyújtásra került a költségvetés, a felhasználandó 
anyagoknak megfelelően. A temető határánál több helyen nincsen egyáltalán kerítés, 
szükséges a földmérő közreműködése. A város rendelkezik a temető bővítésére alkalmas 
tartalékterülettel. Elhangzott, hogy ezt a részt is célszerű lenne kimérni, és a kerítés építést 
ezen a részen is elvégezni. Ajánlat Dombai Gábor földmérőtől lett kérve, amely kiegészítésre 
is került, a kiosztott anyagnak megfelelően. Elhangzott az ülésen, hogy a tartalék területnek 
a 80 %-a azonos helyrajzi számon van a jelenlegi temetővel. A rendezési terv a 
tartalékterületet is temetőként kezeli. A temető területe, még ha tartalékterület is, ne legyen 
kerítésen kívül. A ravatalozó melletti területen el lehetne kezdeni a munkát, természetesen 
időjárás függvényében. A bizottság azt a változatot javasolja elfogadásra, hogy 
betonoszlopok kerüljenek elhelyezésre, horganyzott dróttal, illetve megfelelő vezérdróttal. A 
temető felső részén egy kapu kialakítása is szükséges.  
 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy szeretnének vásárolni 250 eFt-ért egy oszlopfúró gépet, 
de a bizottság véleménye, hogy az adottságok miatt ott géppel dolgozni nem lehet, 
balesetveszélyes. Hozzászóló a kézi munkát javasolja. A határozati javaslatot a bizottság 8 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. 
 
Fodor Rita Mária  jegyző ált.h.: A tartalékterület kimérése a 87.500 Ft-on felül 50.000 Ft 
lenne, a végösszeg így 135 eFt.  
 
Jávorka János  képviselő: Tegnap beszéltem egy vállalkozóval, elmondta, ha kitisztításra 
kerül a szakasz, géppel ki lehet fúrni az oszlopok helyét. Ennek semmi akadályát nem 
látnám, ez meggyorsítaná a munkát.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Nem véletlenül kértem árajánlatot a tolmácsi vállalkozótól, 
aki ezt frappánsan megoldotta volna.  
Aki egyetért a módosított határozati javaslattal, kérem szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
285/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a temető kerítésével kapcsolatos döntések 
meghozataláról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért a temető tartalékterület 
kitisztításával és annak megnyitásával. 
 
A Képviselő-testület a temető kerítésének 
nyomvonalának kiméréséhez Dombai Gábor 137.000 Ft-
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os árajánlatát elfogadja. A határozat mellékletét képező 
Vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.     
A kerítés elkészítésére a határozat mellékletét képező 
előzetes költségvetések 1. számú változata alapján, 
kapukialakítással a 2017. évi költségvetésben bruttó 
1.025 eFt fedezetet biztosít.  
 
Határidő:  

a. szerződés aláírására 2016. december 22.  
b. tartalékterület kitisztítására 2017. március 31. 
c. kerítés elkészítésére 2017. április 30. 
d. fedezet biztosítására 2017. február 15. 

 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

9./ Megbízási szerz ődés jóváhagyása – 2017. évi bels ő ellenőrzésre 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az önkormányzatokról szóló törvény alapján a jegyző köteles 
belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére 
álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony felhasználását. A belső ellenőrzés 
hatóköre kiterjed az önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre. Az ÁSZ 
jelentés megállapításait figyelembe véve a belső ellenőri tevékenységet ki kell terjeszteni a 
nemzetiségi önkormányzatokra is. Kaptunk egy megbízási szerződés tervezetet is.  
 
A bizottsági ülésen a kérdésben vita nem alakult ki. 8 egyöntetű igen szavazattal a bizottság 
a határozati javaslat, illetve a megbízási szerződés tervezet elfogadását javasolja a 
testületnek. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
286/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Kontroll Plussz Bt. 2017. évi megbízási 
szerződését és a Rétság Város Önkormányzat szervei 
és intézményei valamint a nemzetiségi önkormányzatok 
belső ellenőrzési tevékenységére kötendő Megbízási 
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztését.  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
évre elfogadja a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződést. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező szerződést aláírja.  
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A belső ellenőrzés költségeit a 2017. évi 
költségvetésben tervezni kell. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

10./ Árajánlat elbírálása – geodétai munkákra 395/1  hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatban 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Képviselő-testület még az augusztus 26-i ülésén döntött 
arról, hogy a leendő civil szervezetek házának építési engedély megszerzése érdekében 
kisebb területet vásárolna, mely jelenleg állami tulajdonban van. Árajánlatot kértünk a 
változási vázrajzok elkészítésére, Dombai Gábor úrtól. Az árajánlat megérkezett, 95.000 Ft-
os ajánlatot tartalmaz, ez szükséges lesz majd az értékbecslés elvégzéséhez is, amely a 
kötendő adás-vételi szerződés alapja lehet. A bizottság a határozati javaslatot 8 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki 
azt elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
287/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Árajánlat elbírálása – geodétai 
munkákra 395/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban 
című előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Dombai Gábor 95.000 Ft-os 
árajánlatát elfogadja. Az elvégzendő munkákra az 
árajánlatban nem szereplő költségekre (földhivatali 
díjak, ügyvédi költség stb.) 150.000 Ft fedezetet biztosít. 
 
A munkák költségét a 2017. évi költségvetésben 
ütemezni kell. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2016. december 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

11./ Szerződésmódosítás jóváhagyása (Zöld Híd Kft.) 
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Polgármesteri Hivatal épülete mellett került annak idején 
elhelyezésre 4 db 240 literes hulladéktároló, de ez már jó ideje kevésnek bizonyult. A 4 db 
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240 l-es kuka helyett 2 db 1.100 literes konténer lett kérve, amelyek a Rákóczi út 32. szám 
alatt lévő önkormányzati épület udvarába kerültek elhelyezésre. Emiatt módosítani kell a 
szerződést. A bizottság egyöntetű 8 igen szavazattal a szerződésmódosítást támogatja. 
Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A konténerekre valóban szükség van. Ismertetem a 
határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem szavazzon.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
288/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötendő 
szerződésmódosításról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a korábban a 
Rákóczi út 20. szám alatti Polgármesteri Hivatal épülete 
melletti 4 db 240 literes hulladéktároló helyett a Rákóczi 
út 32. szám alatti vegyes használatú épület zárt 
udvarába kerüljön elhelyezésre 2 db 1.100 literes 
hulladéktároló.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező a 
Rákóczi út 32. számú ingatlanra szóló szerződés-
módosítást jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs 
Ferenc polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat nevére és a 
Rákóczi út 20. szám alatti épületre vonatkozó 
szemétszállítási szerződés lezárásával egyetért.  
 
A Képviselő-testület kezdeményezi a Zöld Híd Régió Kft-
vel lejáró szerződés megkötését a mai napon hatályos 
szerződésben foglalt feltételekkel. 
 
Határidő: 2016. december 22.   
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
 

12./ ASP rendszer bevezetése 
       Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: 2016. augusztus 15-én került kiírásra egy pályázat, 
amelynek keretében 2017-2018 év folyamán minden önkormányzatnak váltania kell a saját 
informatikai megoldásokról a kormányzati ASP rendszerre. A települési önkormányzatoknak 
a támogatási kérelmek benyújtására két szakaszban van lehetőségük, Rétság a II. 
szakaszban nyújthat be pályázatot, 2017. február 1., és 2017. február 28. között. A cél, hogy 
legkésőbb 2018. január 1. -ig biztosítani kell a törvényben előírtak szerint az e-ügyintézés 
lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a 
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képességeket az önkormányzatnál megteremti. Rétság 6 millió forint vissza nem térítendő 
pályázati összegre pályázhat.  
 
A bizottsági ülésen az első kérdés az volt, hogy mit takar ez a rendszer? A válaszból 
megtudtuk, hogy magába foglalja az önkormányzat pénzügyi folyamatait, könyvelést, 
számlázást, adóbevételeket, stb. Illetve 2018. január 1-től kötelező alkalmazni ezt az eljárást. 
Megfelelő szabályzatokkal fog kelleni rendelkezni a program használatához. A pályázatírók 
köre meg volt határozva, akik közül lehet választani. Elhangzott, hogy a rendszert már több 
helyen ismerik, változók a vélemények.  
 
A beérkezett árajánlatok vonatkozásában elhangzott az ülésen, hogy nem 
összehasonlíthatók, mert nem egyforma tartalommal készültek. Két megfontolás vezette a 
bizottságot, hogy a WEB Biztonság Informatika Kft-vel kössön szerződést, egyrészt mert az 
ajánlata a legrészletesebb, másrészt jegyző úr elmondta, hogy Nagyorosziban ez a cég már 
működik, és jók a tapasztalatok.  
 
A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a kiosztott határozati javaslat elfogadását javasolja 
a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki 
azzal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
289/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az ASP pályázat elkészítésére érkezett 
ajánlatokról készített előterjesztést és az alábbi pályázót 
választotta ki:.Web Biztonság Informatika Kft.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Varga Tibor, jegyző 
 
 
 

Szünet 
(17,00-17,15) 

 
 

 
13./ ASP integráció el őkészítése 
       Előterjesztő: Fodor Mária Rita jegyző ált.h. 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Mint már az előző napirendben is elhangzott, kötelező lesz 
átállni az ASP rendszerre az önkormányzatoknak. Rétság esetében 2018. január elseje, 
amikor is kötelező átállni a rendszerre. A Magyar Államkincstár beszámoló rendszerei 
azonban már úgy kerülnek kialakításra, hogy a könyvelési programból átadott adatok nem 
módosíthatók. Jelzi az előterjesztés, hogy folyamatosan érzékelnek eltéréseket, a főkönyvi 
kivonatok adatai és a beszámolóba átemelt adat nem egyezik. Ezt eddig manuálisan javítani 
lehetett, a jövőben erre viszont lehetőség nem lesz. Így viszont az adatszolgáltatások nem 
lesznek feladhatók a MÁK felé. Vélhetően háttérkönyvelés okozhatta ezt a gondot. Az 
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adattisztítás valószínűleg valamennyi önkormányzatot érinteni fogja. 2013. január 1-től 2016. 
december 31-ig történő időszaknak az átnézése szükséges a könyveléseknek.  
 
Van egy olyan elképzelés, hogy az újabb hibák kiküszöbölése érdekében egy havi 
rendszerességű felügyeleti ellátásra szerződést kellene kötni.  
 
Bizottsági ülésen a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezetője elmondta a fentieket. 
Elmondta továbbá, hogy a kontírozás itt történik a hivatalban, a hibákat ki kellene javítani. 
Amit lehetett kijavítottak, de van amit nem tudnak.  
 
Bizottsági ülésen volt többféle vélemény, van aki azt mondta, hogy nem érti az előterjesztést. 
Ha rendszerhiba van, miért nem a rendszer gazdája javítja ki a hibát. Miért kell ezért külön 
fizetni. Elhangzott, hogy az EPER rendszer szerződést át kell tekinteni. Az nyilvánvaló, hogy 
esetleges könyvelési hibáért nem a rendszer működtetője a felelős.  
 
Vita után a bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem, és 1 tartózkodás szavazattal támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. Köszönöm szépen. 
 
Fodor Rita Mária  jegyző ált.h.: Bizottsági ülésen kérdés volt, hogy a könyvelést mi át 
akarjuk adni? Elmondtam, hogy szó nincs róla. Nem is könyvelésre kértünk mi árajánlatot. 
Nem tudom mi okozta a tévedést, hogy az árajánlatba ez került. A jelenleg ajánlott havi díj 
84 eFt + Áfa. Az árajánlatból kikerült a kötelezettségvállalás rögzítése. Rétságon nagyon 
szigorúan betartjuk az Áht. szabályait. Amennyiben a kötelezettségvállalás megvan, a 
könyvelés egyszerű dolog. 48 hónapra visszamenőleg feltárni, hogy mi okozza a hibát, 
képtelenség. Meg sem fordult a fejünkben, hogy manuálisan a beszámolót nem fogjuk tudni 
kijavítani. Ha ezt tudtuk volna, korábban szólunk. Ha a beszámolóinkat nem sikerül feladni, 
akkor jön a bírságolás, és felfüggesztik az állami támogatást. Más önkormányzatnak is 
szüksége lesz ilyen segítségre. Rétság még soha nem fizetett bírságot. 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Fontos terület a pénzügy. Elfogadom az érveket. Leengedtek 
40 eFt-ot a díjból, ez kicsit kompenzálja, hogy egy fő távozott a pénzügyről. A biztonságot 
megteremti a pénzügy számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki az ismertetett határozati javaslatot 
elfogadja.   
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
igen, 2 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát : 
 
290/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az ASP integráció előkészítéséről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az ASP integráció előkészítése, a 
biztonságos kötelező adatszolgáltatások, beszámolók 
elkészítése érdekében támogatja, hogy a Polgármesteri 
Hivatal a Fortellum Kft-vel szerződéseket kössön. Az 
árajánlatban szereplő, 48 hónapra szóló 1.350.000 Ft + 
áfa ellenőrzésre, korrekciókra vonatkozó díjat, valamint 
a folyamatos könyvelési támogatás szolgáltatás havi 
84.000 Ft + áfa összegeket elfogadja. 
 
A szolgáltatásról megállapodást kell kötni.  
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Határidő: 2016. december 31., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

14./ A Városi M űvelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos 
foglalkoztatás engedélyezésére 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője kéri, 
hogy párhuzamos foglalkoztatást engedélyezzen intézményükben a Képviselő-testület, 
Nagy-Velki Anita szabadsága idejére. Nagy-Velki Anita gyermeke születése óta GYED-en 
volt, és most a fizetetlen szabadságát szeretné igénybe venni, 2016. december 31-től. Erre 
az időszakra kéri az intézmény vezetője a párhuzamos foglalkoztatás engedélyezését. 
Bizottsági ülésen egy kérdés hangzott el, hogy ki számolta ki a szabadságot. Válasz volt, 
hogy a hivatal munkaügyese számolta ki a szabadságot. A bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki az ismertetett határozati javaslattal 
egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
291/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
beadványát a párhuzamos foglalkoztatás kapcsán, azt 
támogatja Nagy-Velki Anita 28 nap szabadság 
tartamának idejére. 
    
Határidő:2016. december 07. 
Felelős: Varga Nándorné 
 
 
 

15./ Smilepapaer.hu Kft. kérelme 
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Smilepaper Kft. fordult olyan kéréssel az 
önkormányzathoz, hogy az előterjesztéshez csatolt helyszínrajz alapján a telephelyük 
szomszédságában lévő, önkormányzat tulajdonát képező telkeket adja el számukra. Ez a 
telephely a Kossuth utca végén a volt URÁNUSZ Kft. telephelye. A megvásárolandó terület 
több részből áll. Az egyik ingatlan besorolása kivett út, ez 593 m2 területű. 10 db 
önkormányzati tulajdonban lévő, illetve 4 db magántulajdonban lévő telek, amelyek 1996-ban 
lettek kialakítva garázshelynek. Amennyiben valamennyi tulajdonos az eladás mellett dönt, 
akkor az út átminősítésére lesz szükség, és úgy válik eladhatóvá.  
 
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy érdemben a Képviselő-testület addig nem tud dönteni, 
amíg a magántulajdonosok írásban nem nyilatkoznak. Örvendetes, hogy egy új vállalkozás 
szeretne megtelepedni a városban, 25-30 embernek adnának munkát. Most tudnának 
pályázni, ezért is lenne fontos számára ez a döntés. Papírárukat gyártana, illetve raktározna 
a cég. Ha odajutunk, értékbecslést kell majd megrendelnünk a területre, a 
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vagyonrendeletünk alapján. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elvileg támogatja a 
terület eladását a cégnek. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Felvettem az OTP értékbecslővel a kapcsolatot, jövő héten 
jönnek. A tulajdonossal is beszéltem, folyamatban van az előszerződések elkészítése.  
 
Kérem szavazzon, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
292/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Smilepaper.hu Kft. ingatlanvásárlással 
kapcsolatos kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület elvileg támogatja a garázshelyek 
eladását, a közút átminősítését. A kérelmet a 
magántulajdonosok írásbeli nyilatkozatai alapján tudja 
érdemben tárgyalni. 
 
A Képviselő-testület közérdekből eltekint az 
ingatlanértékesítés során a pályáztatási eljárástól. 
 
A 011/5 – 011/13 és a 011/18 hrsz-ú ingatlanok 
értékbecslését az OTP Jelzálogbanktól meg kell 
rendelni.  
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
 
 

16./ Jónás Pál kérelme 
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Jónás Pál 2016. november 17-én nyújtott be egy kérelmet, 
melyben egy önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadását kéri. Utólagos nyilatkozata 
alapján a több alternatíva közül a volt Lottózó épületét választotta. A kérelem elbírálásakor a 
testület a vagyonrendelet előírása alapján pályázat kiírása mellett döntött. Erre a pályázatra 
egyedüli érdeklődő Jónás Pál volt, szándéknyilatkozatát beadta. Az előterjesztéshez 
mellékelve van a szokásos bérleti szerződés is.  
 
A bizottsági ülésen 3 havi kaucióra hangzott el javaslat. A bizottság a határozati javaslat 
elfogadását javasolja a testületnek, 8 egyöntetű igen szavazattal. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki 
azzal egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
293/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Jónás Pál egyedi kérelméről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Rétság Kossuth u. 8. szám alatti 
56 m2 alapterületű helyiségét a kérelmezőnek 2017. 
január 1. naptól bérbe adja. A határozat mellékletét 
képező bérleti szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a bérleti szerződés 
aláírására.  
 
Az épület átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, 
melyben rögzíteni szükséges a közműórák állását.  
 
Határidő: 2016. december 31., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

 
17./ TKM döntés 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Szinházlátogatás támogatására adta be kérelmét a Városi 
Nyugdíjas Klub. 79 fő színházlátogatásának támogatását kérik. A teljes költség 181.700 Ft, 
átvállalható 127.190 Ft. Ezt kérjük szépen támogatni. 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Bizottságunk tárgyalta, és támogatta a javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki az ismertetett határozati javaslatot 
elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
294/2016. (XII.16.) számú KT határozat:   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport 
döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport 
döntésével és a Városi Nyugdíjas Klub színházlátogatás 
költségeiből (teljes költség 181.700 Ft) 127.190 Ft-ot 
átvállal. 
 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban 
foglaltak szerint kell eljárni. 
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Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 
 

18./ 251/2016. (X.28.) számú Kt. határozat módosítá sa 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Képviselő-testület megállapított egy támogatást a Kereplő 
Néptánc Együttesnek, a TKM-hez érkezett kérelme alapján. Az akkori előterjesztésben 
véletlenül felcserélődött a belépőjegyek, illetve útiköltségből átvállalható tétel. A teljes összeg 
nem változik, csak a jogcím. Csak egy elírást kell korrigálni. A bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a határozat módosítást. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki az ismertetett határozati javaslatot 
elfogadja.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
295/2016. (XII.16.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport 
döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport 
döntésével és a Kereplő Néptánc Együttes részére 

1.) Lillafüred- Miskolc- Diósgyőr (48 fő) kirándulás 
költségeiből  

 
- belépőjegyre költsége 57.880 Ft-ot,  
- az útiköltség költségeib ől 92.120 Ft-ot, 
- összesen 150.000 Ft-ot átvállal. 

 
 

2.) Budafoki kirándulás (52 fő) költségeiből 
 

- belépőjegyre költsége 58.240 Ft-ot,  
- az útiköltség költségeiből 42.875 Ft-ot, 
- összesen 101.115 Ft-ot átvállal. 

 
 

3.) Nőtincs Sehol sziget (38 fő) kirándulás 
költségeiből belépőjegyre 15.960 Ft-ot átvállal.   

 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban 
foglaltak szerint kell eljárni. 
 
Határidő: elszámolás szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
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19./ Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról 
az átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Elhangzott ismételten a bizottsági ülésen, hogy hozzászóló 
hiányolja, hogy több évi határozatról nincsen információ. Erre majd a jövőben nyilván sor fog 
kerülni.  
 
Volt egy észrevétel, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökségnek időben kellene jeleznie, ha 
pályázattal kapcsolatos határidők betartásáról van szó. A jövőben szeretnénk, ha a hivatal 
tolmácsolná ezt az ismételt kérést az ügynökség felé. 
 
A beszámolót a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a javaslatot támogatja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 
tartózkodás szavazattal elfogadta a Beszámoló a testület 
lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől szóló 
előterjesztést.  

 
 
 
20./ Jégpálya építés lehet ősége a Járóbeteg Szakellátónál 
       Előterjesztő: Varga Dávid Géza képviselő 
 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Keresztes Zsanett Rétsági Fiatalok Rétságért, és Jobbágyi 
Péter Rétság Riders Team nevében juttatott el kérelmet az önkormányzathoz, jégpálya 
építés lehetőségével kapcsolatosan. A kérelem kiosztásra került, a költségvetés csatolva 
van.  
 
Fodor Rita Mária  jegyző ált.h.: A közterület használati rendeletünk civil szervezetek 
számára nem teszi ingyenessé a közterület használatot. Amennyiben megfogalmazásra 
kerülne, hogy a Képviselő-testület részt kíván venni a jégpálya építésben, és ezért a területet 
térítésmentesen biztosítja erre a célra, és a felmerülő br. 60 eFt-ot biztosítja.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester:  Ismertetem a határozati javaslatot, kérem, aki azzal 
egyetért, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
296/2016. (XII.16.) számú KT határozat:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a Rétsági Fiatalokért Rétságért Egyesület, 
valamint a Rétság Riders Team jégpálya építésének 
lehetőségéről készített előterjesztést.  

A Képviselő-testület támogatja, hogy a Járóbetegellátó 
Központtal szemben lévő, a volt alakuló téren a két civil 
szervezet jégpályát alakítson ki. 
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A Képviselő-testület részt kíván venni a jégpálya 
kialakításában. A terület használatához tulajdonosi 
hozzájárulását adja. A Képviselő-testület vállalja a 
kialakítás 60.000 Ft-os bruttó költségét. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Mezőfi Zoltán alpolgármester: A vízről elfeledkeztünk. Van ott egy tűzcsap, az 
önkormányzaté, vagy az intézményé. A tűzoltókkal kellene feltölteni a pályát.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Gyorsan híre ment a dolognak. Két vállalkozó is megkeresett, 
Mini téli gyereknap meghirdetését támogatnák teával, zsíros kenyérrel, stb. Ők ide át lesznek 
irányítva a hivatalhoz.  
 
 
 

21./ Egyebek 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Többször is szóba került ma Girasek Károly úrnak a neve az 
ülésen. Kérésem a jövőre vonatkozóan, hogy olyan személyről, aki nincs jelen, ne essen 
szó, ne mondjunk róla sem ilyen, sem olyan véleményt.  Ilyen vagy olyan tulajdonsága 
mindenkinek van, de az a tisztességes, ha az illető meg tudja védeni magát. Ennyi lenne 
csak a kérésem a jövőt illetően. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ebben van igazság, ezt én is megfogadtam.  
Itt van előttem a jutalmazásra szóló javaslat, előterjesztés. Jelenleg 50 fő alatt van az 
önkormányzat és intézményeinek dolgozói létszáma.  
 
Jávorka János képviselő: Köszönöm azoknak, akik az év folyamán különböző 
problémáikkal megkerestek, a kérem, hogy észrevételeiket, gondjaikat, problémáikat a 
jövőben is vessék fel, keressék a képviselőket azokkal. Minden lakosnak Békés Karácsonyt, 
Boldog Újesztendőt kívánok. Én is kérem, hogy a jövőben óvakodjunk a 
személyeskedésektől. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Köszönöm minden rétsági lakosnak az együttműködést. 
Invitálnék minden lakost a Mindenki Karácsonyára 22-én. A Képviselő-testület minden lakost 
szeretettel meghív egy halászlére, mákos gubára, egy pohár borra, teára. Kívánok Áldott 
Békés Karácsonyi Ünnepeket mindenkinek. 
 
Kotroczó Balázs  képviselő: Az óvodában dolgozó dajkáink részt vettek egy ún. dajka 
értekezleten. Kb. 1200 dajka jelent meg az országból, sok tapasztalattal gyarapodtak 
dajkáink. Tudomást szereztek arról, hogy az országban egyedülálló a rétsági példa, ahol a 
dajkák munkáját bérkompenzációval ismerték el. Kis ajándékot készítettek, és megkértek 
arra, hogy ezt a Képviselő-testület tagjainak adjam át, fogadjátok szeretettel.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Nagyon aranyosak, kedvesek. Köszönjük. Minden TV 
nézőnek Áldott, Boldog Karácsonyt kívánok.  
 
Több tárgy nincsen, megköszönöm a munkát, az ülést 17 óra 50 perckor bezárom.  
 

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


