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4. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  2017. február 24. 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 
   Kotroczó Balázs képviselő 
   dr. Szájbely Ernő képviselő 
   Varga Dávid Géza képviselő 
   Girasek Károly PVB tag 
   dr. Varga Tibor jegyző 
   Fodor Rita Mária jegyző ált. h. 
   Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
   Varga Nándorné int.vez. 
   Majnik Tamás RTV munkatárs 
   Vargáné Borbély Ágota jkv. vezető 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet és TV nézőt. 
Megállapítom, hogy 6 jelenlevő taggal határozatképesek vagyunk. Szeretném kijelölni 
jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Szájbely Ernőt és Jávorka Jánost. Aki ezzel egyetért, 
szavazzon. 
 
A javaslatot a jelenlévők 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadták. 
 
A kiadott napirendi pontokhoz képest van valakinek kérése felvételre vagy levételre? 
 
Ha nincs, akkor felsorolom a napirendeket: 
 

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

2.) 2017. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 

3.) 2016. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság 
 

4.) Tervezői többletigény  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
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Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 

5.) Informatikai képzés lehet ősége 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 

6.) A 356/31 hrsz ingatlan villamosenergia-ellátásá hoz tulajdonosi és közútkezel ői 
hozzájárulás megadása 

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

 
7.) Optimális Kft. önkormányzati biztosításokkal ka pcsolatos javaslatai III. 

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

8.) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2 017.évi támogatására  
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,   
 

9.) Ingatlanhasznosítási szerz ődés jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

10.) 19/2017.(I.27.) KT határozat módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

11.) Gázszolgáltatóváltás lehet ősége 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

12.) Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
13.) Balassagyarmati Református Egyházközösség kére lme térítésmentes 

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

14.) Hustyava Katalin kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

15.) Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2016. évi beszámolója 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

16.) Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2016. évi támogatási megállapodás 
módosítási kérelme 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
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17.) Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2017. évi támogatási kérelme 

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

18.) Rétsági kistérségi Egészségfejleszt ő Központ Nonprofit Kft. kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

19.) Helyi vízkárelhárítási terv elkészítésére áraj ánlatok bekérése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

20.) 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  
 

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

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

22.) Egyebek 
 
Aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, az kérem szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen 
szavazattal elfogadta a testület a napirendi pontokat. 
 
 
 

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

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság február 21-én 
tartotta ülését, ahol 6 jelenlevő taggal határozatképes volt. Benyújtásra került az 
önkormányzat egyik legfontosabb rendelete: a 2017. évi költségvetési rendelet. Köztudott, 
hogy az államháztartásról szóló törvény, illetve a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet 
szerint az önkormányzat és a további intézmények éves költségvetés alapján végzik a 
tevékenységüket. A törvény szerint az elkészített költségvetési rendelet-tervezetet február 
15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ez megtörtént és ezt a benyújtott rendelet-
tervezetet tárgyalta meg a bizottság a keddi ülésén. Az államháztartási törvény 
meghatározza a benyújtandó költségvetési rendelet-tervezetnek a tartalmát is. A megkapott 
rendelet-tervezet ezen túlmenően is tartalmaz adatokat, illetve olyan táblázatokat, amelyeket 
egyébként a törvény nem tenne kötelezővé. 
A költségvetés fő összege 1 063 253 000 Ft - a kiadási és a bevételi oldal összesen. Ebből a 
város költségvetése 880 912 000 Ft, a Polgármesteri Hivatalé 71 395 000 Ft, a 
Napköziotthonos Óvodáé 58 651 000 Ft, a Művelődési Központé 52 295 000 Ft. 
A források, amiből gazdálkodik az önkormányzat főleg két részből tevődik össze: központi 
állami költségvetés és az önkormányzat saját bevételei. Rétságon speciális a helyzet, mert itt 
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az adóerőképesség miatt az állami központi támogatás nyilván kevesebb, mint amennyi a 
törvény szerint járna. 
A bizottsági ülésen elhangzottak vélemények, hogy nagyon precízen, részletesen elkészített 
anyag került a Képviselő-testület elé. Jól lehet a táblázatokkal dolgozni. Az önkormányzatnak 
biztonságos működést tesz lehetővé ez a benyújtott költségvetési rendelet. Megfelelő 
pénzmaradvány összeget is tartalmaz, ami szintén fontos, mivel az évközben – reményeink 
szerint – beérkező, illetve megnyert pályázatokhoz önerők szükségesek. További 
fejlesztéseket évközben kell majd ebből az összegből fedeznünk. 
Elhangzott az ülésen véleményként, hogy közvetett támogatásokat jelentős mértékben 
biztosít a város különböző szervezeteknek. Válasznak jött, hogy majd a 2016. évi 
beszámolóból lesz ez részletezve és beépítve. 
Elhangzott még a köztisztviselői illetményalap, ami maradjon a törvény szerinti 38 650 Ft. 
Szó volt arról, hogy dolgozni kíván a Képviselő-testület egy olyan igazságos bérfejlesztésen, 
amely elsősorban azokat a dolgozóinkat – köztisztviselők és egészségügyi dolgozók - 
érintené, akik a különböző központi bérintézkedésekből kimaradtak. Bármikor születik meg a 
döntés, január 1-től visszamenőleg lép érvénybe. 
Több javaslat is elhangzott a bizottsági ülésen, amelyek némileg módosították a költségvetés 
számait: 
Óvoda költségvetésével kapcsolatban nem érkezett javaslat. Megfontolt költségvetésük van, 
el lehet fogadni. 
A város költségvetésénél a május 1. rendezvény étkezésre 350 000 Ft, Mindenki 
Karácsonya étkezésre 250 000 Ft a javaslat. 
Korábban tettünk egy ígéretet, hogy Lichtenberger Editet nyugdíjba vonulása alkalmával 
bruttó 400 000 Ft jutalomban részesítenénk. 
A Polgármesteri Hivatal kiadásainál a bútorcserék a 3. oldalon 2 millió forint, az 5. oldalon 
300 000 Ft. Az lenne a javaslat, hogy ezt a két összeget egyelőre vegyük ki és tegyük 
tartalékba. Szeretnénk kérni egy listát árajánlattal, hogy milyen bútorokat kell beszerezni. 
Művelődési Központ kiadásánál a „Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények” 
oszlopban az augusztus 20-i programra be van tervezve 1 100 000 Ft, ezt szintén tegyük 
tartalékba. Amikor meg lesz a konkrét programterv, akkor fogjuk visszatenni a konkrét 
összeget. Hang, fény és színpadtechnika bérlés augusztus 20-ra 600 000 Ft, konkretizálni 
kell, hogy mit takar ez a több, mint fél millió forint költség. A jubileumi jutalmat 85 200 Ft-tal 
kell emelni Varga Nándorné részére. A munkaruha, formaruha; Advent, karácsony; televízió-
műsor szolgáltatás munkaruha és képernyő előtti munkavédelmi szemüveg összegeit tegyük 
tartalékba. Kisértékű tárgyi eszközöknél az egyéb kisértékű tárgyi eszköz összegét 
javasoljuk levenni 100 000 Ft-ra, így 450 000 Ft megy tartalékba. Nyersanyag készlet 
beszerzésének és a vetítés jogdíjának összegét kivennénk. 
Végül a bizottság a némileg módosított költségvetési rendeletet-tervezetet 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Jávorka János  Szociális Bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt hölgyeim és 
uraim! A Szociális Bizottság is a héten kedden tárgyalta a költségvetést, de csak a szociális 
kérdésekkel foglalkozó fejezetével foglalkoztunk. A tervezett összeg és az a 10 millió forint 
tartalékkeret maximálisan biztosítani fogja a szociális feladatok ellátását. A Szociális 
Bizottság jelenlevő 4 tagja – Dávid később érkezett - egyhangúlag javasolja a Képviselő-
testületnek a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: További kérdés, vélemény képviselő társak? A magam 
nevében is megköszönöm a munkát a kollégának. Igaz, hogy tartalmilag nem mindenben 
értek egyet. Aki a rendelet-tervezet megalkotásával egyetért, kérem szavazzon. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 2 
nem szavazattal megalkotta az 2/2017.(II.27.) önkor mányzati 
rendeletet az önkormányzat 2017. évi költségvetésér ől 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetésér ől 
 
 

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. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 
 

I. 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzatára, annak bizottságaira, a 
Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre 
terjed ki. 

 
2.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan 

működő költségvetési szervek címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.  
(2) Az Önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. 

a) Az önkormányzati feladatok  az I. alcímet, 
      b) A Polgármesteri Hivatal II. alcímet, 
      c) A  Napközi Otthonos Óvoda III. alcímet, 
      d) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár IV. alcímet alkotja.  

 
 

II. 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
3.§ 

 
A Képviselő-testület Rétság Város  Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek bevételi és kiadási f őösszegét 1.063.253 ezer Ft-ban  állapítja 
meg. 

 
4.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az 1.063.253 ezer Ft bevételi főösszegből  
 

a) felhalmozás célú bevételt 400 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 672 029 ezer Ft-ban

C) 2016. évi pénzmaradványt 140 824 ezer Ft-ban

d) Befektetés visszatérülés 250 000 ezer Ft-ban  
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állapítja meg 

    
(2) Az 1.063.253 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 

alábbiak szerint állapítja meg: 
Önkormányzat összesen:  
 

Beruházás 864 ezer Ft-ban
Felújítás 0 ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz 0

Fejlesztési célú kiadás összesen 864 ezer Ft-ban

Személyi jellegű juttatás 180 677 ezer Ft-ban

Munkaadót terhelő járulékok 36 864 ezer Ft-ban

Dologi kiadás 151 755 ezer Ft-ban

Támogatásértékű kiadás 2 077 ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 7 826 ezer Ft-ban

Költségvetési szervek támogatása 178 038 ezer Ft-ban

Szociális ellátás 40 247 ezer Ft-ban

Működési kiadás 597 484 ezer Ft-ban

Tartalék 464 905 ezer Ft-ban

 
 

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet 
részletezése szerint 91,75 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú 
foglalkoztatottak létszáma 40,0 fő.  

(4) Az önkormányzat   
a) működési  többletét             74.545 eFt-ban 
b) a fejlesztési hiányát          464 e Ft-ban 
c) a tartalék összegét                 464.905 eFt.-ban állapítja meg. 

 
5.§ 

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

kiadási előirányzatát  az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján  az 
alábbiak  szerint állapítja meg  

 
                                                                                                                  (1.000 Ft-ban)  

Bevételi főösszeg 880 912 Kiadási főösszeg 880 912

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 29 076 Személyi jellegű kiadás 75 703

Támogatásérték bev. 52 888 Járulék 13 288

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 97 964

Helyi adó 306 750 Pénzbeni ellátás 40 247

Átengedett adó 7 800 Támogatásértékű kiadás 2 077

Központi támogatás 93 457 ÁHT-n k. pe. Átadás 7 826

Működési bevétel össz. 489 971 Intézményfinanszírozás 178 038

Fejlesztési célú bevétel 400 Fejlesztési kiadás 864

Pénzmaradvány 140 541 Tartalék 464 905

Befektetés visszatérülés 250 000
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 (2) Az önkormányzati feladatok  kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-
8. számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja. 

  
(3)  Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint  51,75 főben állapítja 

meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 40,0 fő.  
 

6. § 
 
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal  költségvetésének  bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  
 
 
 

 (1000 Ft-ban) 
 

Bevételi főösszeg 71 395 Kiadási főösszeg 71 395

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 2 448 Személyi jellegű kiadás 38 534

Támogatásérték bev. 0 Járulék 8 711

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 24 150

Önkormányzati támogatás 68 879 Fejlesztési kiadás 0

Működési bevétel össz. 71 327 Tartalék 0

Pénzmaradvány 68
 

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. 
számú mellékletek szerint jóváhagyja. 

 
(3) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 12,75 főben állapítja 

meg. 
(4) A köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. 

 
7.§  

 
(1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási 

előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg . 
 

1.000 Ft-ban 
Bevételi főösszeg 58 651 Kiadási főösszeg 58 651

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 42 852

Támogatásérték bev. 0 Járulék 9 718

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 6 081

Önkormányzati támogatás 58 519 Fejlesztési kiadás 0

Működési bevétel össz. 58 519 Tartalék 0

Pénzmaradvány 132
 

   (2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és 5-8. 
számú mellékletek szerinti jóváhagyja. 

 
(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 13,5 főben állapítja 

meg. 
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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 52 295 Kiadási főösszeg 52 295

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 1 572 Személyi jellegű kiadás 23 588

Támogatásérték bev. 0 Járulék 5 147

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 23 560

Önkormányzati támogatás 50 640 Fejlesztési kiadás 0

Működési bevétel össz. 52 212 Tartalék 0

Pénzmaradvány 83
 

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

 
(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,0 főben állapítja 

meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 0 fő.  
 

 
9.§ 

 
A Család- és Gyermekjóléti központ költségvetését az intézmény működési engedély 
kiadását követően állapítja meg a Képviselő-testület.  
 

10.§ 
 

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet 
tartalmazza.  

 
11.§ 

(1)  A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg 
forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 2., számú melléklet, 
intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, a központi 
támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.   

 
(2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület 

dönt.  
 

12.§ 
A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan 
működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti 
(címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1. és 3. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
13.§ 

      A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet 
szerint, a forráshiányos feladatokat a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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Támogatásérték ű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülr ől átvett és 
államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 

14.§ 
A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről 
átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 

Előirányzat felhasználásának üteme 
15.§ 

Az előirányzatok felhasználásának tervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

Önkormányzat közvetett támogatásai 
16.§ 

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá 
 

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkezte tő ügylet 
17.§ 

A Stabilitásról szóló törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyletet a 10. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

Több éves kihatással járó feladatok 
18.§ 

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással  megvalósuló programok 
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 11. 
számú melléklet tartalmazza 
 
Adósságot keletkeztet ő ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevé telek 

és kiadások bemutatása 
19.§ 

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból 
fennálló kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, 
illetve a kezesség érvényesíthetőségéig meghatározottak szerinti saját bevételeket és a 
finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 12. számú 
melléklet tartalmazza 
 

Általános és céltartalék 
20.§ 

A tartalék összegét a 13. számú melléklet tartalmazza. 
 

III. 
A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai  

 
21.§ 

(1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása 
alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.  

(2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.  

 
22.§ 

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében  
(1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein 
felül 

a működési tartalékot jelöli meg. 
  
(2) Kiemelt feladatnak  
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a) az intézmények biztonságos működtetését,  
b) a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, 

közutak karbantartását) a városkép javítását, 
c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy 

hasznosítását jelöli meg. 
 

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a 
Képviselő-testület dönt. 

 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásaikat 
teljesíthetik, 

b) felhalmozási, felújítási kiadásaikat a Képviselő-testület által elkészített 
rangsor alapján végezhetik el, 

c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat kötelesek felülvizsgálni. Javaslataikról a 
Képviselő-testület dönt, 

d) 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 létszám-stopot 
rendel el. 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 álláshelyeket zárolni kell, ezek csak a Képviselő-
testület hozzájárulásával használhatók fel.  A nem kötelező személyi jellegű 
kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges, 

e) a költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja 
automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. 
Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási 
előirányzatok nem teljesíthetők.  A bevétel elmaradása melletti kiadási 
előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül, 

f) 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, 

g) a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes 
engedélye szükséges, 

h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak 
képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen 
szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major 
munkacsoporttal egyeztetni,  

i)     a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és 
beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. 

 
(4) Civil szervezetek részére támogatást megállapítani, támogatási szerződést 

megkötni, az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 
20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lehet.  
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 (5) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő 
átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő 
elhelyezésére. A leköthető összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a 
polgármester és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dönt.  

 
 

   23.§ 
A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után 
teljesíthetők.  

 
     24.§ 

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosításáról a Képviselő-testület dönt.  
 

25.§ 
 
 
(1) Előirányzatot túllépni csak  
a) vis major helyzet elhárítása,  
b) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások, 
c) a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet. 
 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt előirányzatok túllépéséről a költségvetés soron 
következő módosításakor be kell számolni. 
 
(3) A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc munkacsoport 
dönt.  

  a) Az ad hoc munkacsoport tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket 
jelöli ki: 

aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke 
         ab) Polgármester 

ac) Jegyző  
ad) Rendkívüli helyzet függvényében a vis major helyeztbe került intézmény 
Intézményvezetője 
ae) Rendkívüli helyzet függvényében a városgondnok. 

b) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül szakértőt is igénybe vehet. 
c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett 

intézkedésekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni. 
 

26. §  
 

(1) A Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport (TKM) elnevezéssel ad 
hoc munkacsoportot működtet.  

(2) Az ad hoc munkacsoport tagjai: 
a) alpolgármester 
b) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese 
c) Szociális Bizottság elnökhelyettese 

(3) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül külsős segítőket is igénybe vehet. 
(4) Az ad hoc munkacsoport működését az 54/2015. (IV.17.) KT számú határozattal 

jóváhagyott  szabályzat alapján végzi. 
 

(5) Az ad hoc munkacsoport ellátja az alábbi feladatokat: 
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a)  Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város 
Önkormányzatának éves költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb 
szabadidős szolgáltatás” keretből a helyi civil szervezetek, civil szerveződések, 
közösségek, egyesületek, alapítványok által szervezett szabadidős, sport és 
kulturális programok, valamint a helyi általános iskola és óvoda által a gyermekek 
részére szervezett szabadidős, oktatási, sport és kulturális programok utazási 
költségeinek és belépő díjainak fedezésére. 

b) A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb 
szabadidős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására. 

c) Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, 
egyesületekkel, valamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel. 

d) Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepségek, megemlékezések 
programjait, és egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja 
azokat. 

 
(6) Az ad hoc munkacsoport meghozott döntéseiről az alpolgármester, (távollétében a 

PVB elnökhelyettese, vagy az ő távolléte esetén az SZB elnökhelyettese) köteles a 
Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni. 

 
 

 
 

27.§ 
A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve 
hatálya alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - dolgozók cafetéria-
juttatás keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg. 
 

28.§ 
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott 
költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves 
előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá 
szorítani. 
 
 

IV. 
Záró rendelkezések 

29.§ 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 9.§ 
kivételével 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 

 
 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Var ga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 

Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja. ………………………. 

 
 
 
                                           dr. Varga Tibor 
                                                jegyző 
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2.) 2017. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ez egy egyedi eset, mert még ilyen nem fordult elő, hogy egy 
testületi ülésen kerül elfogadásre az adott évi költségvetés, illetve annak a módosítása is 
napirendre kerül. Ez abból adódott, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ csak január 
közepén kapta meg a működési engedélyét, így az eredeti előirányzatként nem lehetett 
szerepeltetni. Az intézmény jellemzően bér, járulék és rezsiköltségeket tervezett. A dologi 
kiadásoknak a jelentős része még az elmúlt évben realizálódott, mert abból a 2 millió 
forintból, amit kapott az intézmény vásárolt felszereléseket, bútorokat és számítástechnikai 
eszközöket. Az a megegyezés született – a költségvetés előkészítése kapcsán -, hogy 
előzetesen nem lett kiadva ennek az intézménynek a költségvetési tervezete, ezért azt a 
megoldást választottuk, hogy a 2017-es költségvetésbe beépüljön és külön nem lett kiadva 
ez a rendelet-tervezet. A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatosan az hangzott el, hogy további 
korrekciók szükségesek lesznek, illetve a jelenlegi költségvetési tervezet alkalmas arra, hogy 
az intézmény működését biztosítsa. Kérdés volt még a jelenlegi létszám is, ami kiderült, 
hogy 2 fő. Március 1-jén fog bővülni 1 fővel, illetve április 1-től egy újabb fővel. Volt még 
kérdés a készenléti díjról, arról megtudtuk, hogy a központnak lehet olyan feladata – akár 
hétvégén vagy éjszaka-, amikor intézkedni kell. Erre van betervezve a költségvetésbe a 
készenléti díj. Az intézmény a Rákóczi út 34. alatt, a volt orvosi rendelők helyén kapott 
megfelelő elhelyezést. Ennél a napirendnél 6 egyöntetű igen szavazattal javasolja a 
bizottság a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: További kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel 
kapcsolatban? Aki a rendelet módosításával egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 2 
tartózkodás szavazattal módosítja az 2/2017.(II.27. ) 
önkormányzati rendeletet  

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
3/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetésr ől szóló, 2/2017. ( II.27.) 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 
2017. 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. 
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A Képviselő-testület Rétság Város  Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek bevételi és kiadási f őösszegét 1.077.522 Ft-ban  állapítja 
meg. 

 
2.§ 

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

 
(1) A Képviselő-testület az 1.077.522 ezer Ft bevételi főösszegből  
 

a) felhalmozás célú bevételt 400 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 686 298 ezer Ft-ban

C) 2015. évi pénzmaradványt 140 824 ezer Ft-ban

Befektetés visszatérülés 250 000 ezer Ft-ban  
 

állapítja meg. 
    

(2) Az 1.057.522 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

Önkormányzat összesen:  
Beruházás 864 ezer Ft-ban
Felújítás 0 ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz 0 ezer Ft-ban

Fejlesztési célú kiadás összesen 864 ezer Ft-ban

Személyi jellegű juttatás 191 642 ezer Ft-ban

Munkaadót terhelő járulékok 39 156 ezer Ft-ban

Dologi kiadás 152 767 ezer Ft-ban

Támogatásértékű kiadás 7 826 ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 2 077 ezer Ft-ban

Költségvetési szervek támogatása 178 038 ezer Ft-ban

Szociális ellátás 40 247 ezer Ft-ban

Működési kiadás 611 753 ezer Ft-ban

Tartalék 464 905 ezer Ft-ban

befektetés 0 ezer Ft-ban

Költségvetési kiadások összesen 1 077 522 ezer Ft-ban  
 
 

 
3.§ 

 
A R. 9. § -a helyébe alábbi rendelkezés lép 

 
(1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti központ költségvetésének bevételi 

és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg . 
 

 
1.000 Ft-ban 
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Bevételi főösszeg 14 269 Kiadási főösszeg 14 269

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 10 965

Támogatásérték bev. 0 Járulék 2 292

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 1 012

Önkormányzati támogatás 14 269 Fejlesztési kiadás 0

Működési bevétel össz. 14 269 Tartalék 0

Pénzmaradvány 0
 

 
 

   (2) A Család-és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a V/1-
3. és 5-8. számú mellékletek szerinti jóváhagyja. 

 
(3) Létszámkeretét a V/4. számú melléklet részletezése szerint 4 főben állapítja meg. 

 
  
 
 

4.§ 
 

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

5.§ 
 

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

lép. 
 
 
 
 

6.§ 
 

A R kiegészül a V/1-8 számú mellékletekkel. 
 
 
 
 

7.§ 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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            Hegedűs Ferenc                                    dr. Var ga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 

 
Kihirdetési záradék 
 
 
A rendelet …………………. napon kihirdetésre került. 
 
 
 
                                                             Dr. Varga Tibor 
                                                                     jegyző 
 
 
 

3.) 2016. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
Szociális Bizottság 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Év közben sokszor módosításra került a 2016. évi 
költségvetés. Most ugyanazok a dolgok indokolják a módosítást: az állami támogatás és a 
testületi kötelezettség vállalások, valamint technikai átvezetések. A bizottsági ülésen néhány 
módosító, illetve pontosító javaslat hangzott el, amelyek a kiadott anyagban beépítésre 
kerültek. Többségben technikai átvezetések történtek. A bizottság végülis 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-
tervezetet a testületnek. 
 
Jávorka János  Szociális Bizottság elnöke: Röviden Szájbely elnök úr is felvezette, hogy 
mivel technikai módosításokról van szó, különösön vitás kérdések nem voltak. A bizottság 
javasolja a módosítások elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Továbbra is azt tudom mondani, hogy magával a 
költségvetéssel egyetértek. Tartalmi problémáim vannak, ezért nem tudom elfogadni. 
Aki a 2016. évi költségvetés módosításával egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 2 
tartózkodás szavazattal elfogadja a 7/2016. (III.09 .) 2016. évi 
költségvetésr ől szóló rendelet módosítását 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
4/2017. (II.27.) 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: 
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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 1.104.691 Ft-ban  állapítja 
meg. 

 
2.§ 

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

 
(1) A Képviselő-testület az 1.104.691 ezer Ft bevételi főösszegből  

a) felhalmozás célú bevételt 358 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 682 777 ezer Ft-ban

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

állapítja meg. 
    

(2) Az 1.104.691 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

Önkormányzat összesen:  
Beruházás 42 054 ezer Ft-ban
Felújítás 45 555 ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz 71 199 ezer Ft-ban

Fejlesztési célú kiadás összesen 158 808 ezer Ft-ban

Személyi jellegű juttatás 192 373 ezer Ft-ban

Munkaadót terhelő járulékok 49 260 ezer Ft-ban

Dologi kiadás 172 131 ezer Ft-ban

Támogatásértékű kiadás 1 712 ezer Ft-ban

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

Költségvetési szervek támogatása 197 794 ezer Ft-ban

Szociális ellátás 37 516 ezer Ft-ban

Működési kiadás 662 528 ezer Ft-ban

Tartalék 33 355 ezer Ft-ban

befektetés 250 000 ezer Ft-ban

Költségvetési kiadások összesen 1 104 691 ezer Ft-ban  
 
 

(4) Az önkormányzat  
a. működési egyenlegét + 20.249 eFt-ban, 
b. fejlesztési hiányát 158.450 eFt-ban, 
c. tartalék és befektetés egyenlegét  283.355 eFt-ban  állapítja meg. 

 
3.§ 

 
A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe alábbi rendelkezés lép 
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5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének  bevételi és 
kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  

 
                                                                                                                  (1.000 Ft-ban)  

Bevételi főösszeg 886 127 Kiadási főösszeg 886 127

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 32 037 Személyi jellegű kiadás 77 036

Támogatásérték bev. 43 487 Járulék 17 632

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 47 Dologi kiadás 115 275

Helyi adó 309 501 Pénzbeni ellátás 37 516

Átengedett adó 8 611 Támogatásértékű kiadás 1 712

Központi támogatás 84 045 ÁHT-n k. pe. Átadás 11 742

Működési bevétel össz. 477 728 Intézményfinanszírozás 197 794

Fejlesztési célú bevétel 358 Fejlesztési kiadás 144 065

Pénzmaradvány 408 041 Tartalék 33 355

Befektetés 250 000

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

13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. 
 
  

4.§ 
 

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 87 872 Kiadási főösszeg 87 872

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 4 841 Személyi jellegű kiadás 46 278

Támogatásérték bev. 466 Járulék 12 715

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 28 309

Önkormányzati támogatás 80 064 Fejlesztési kiadás 570

Működési bevétel össz. 85 371 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. 
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                                                                  (1000 Ft-ban) 

 
Bevételi főösszeg 67 549 Kiadási főösszeg 67 549

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 1 947 Személyi jellegű kiadás 24 860

Támogatásérték bev. 0 Járulék 6 891

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 21 625

Önkormányzati támogatás 58 754 Fejlesztési kiadás 14 173

Működési bevétel össz. 60 701 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.§ 

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

7.§ 
 

(6) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. 
(7) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép 
(8) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. 
(9) A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. 
(10) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép. 
(11) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép. 
(12) 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. 

 
 

10.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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            Hegedűs Ferenc                                    dr. Var ga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 

 
Kihirdetési záradék 
 
 
A rendelet ………………… napon kihirdetésre került. 
 
 
 
                                                             Dr. Varga Tibor 
                                                                     jegyző 
 
 
 

4.) Tervezői többletigény  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Nem először van a Képviselő-testület előtt ez az előterjesztés. 
Köztudott, hogy szerződést kötöttünk a SALGÓTERV Kft-vel a város északi részén a két 
buszöböl tervezési munkáira. Az engedélyezési terv készen van és a pályázati anyag is 
benyújtásra került. De menetközben a két érintett ingatlantulajdonos szeretné, hogy - a 
Rózsavölgyi útról a 2-es út felé lesz kialakítva egy gyalogjárda, ami érinti a két szomszédos 
ingatlant – oda kerítés kerüljön, és hogy az önkormányzat építse meg a járda két oldalára. A 
tervező elkezdte készíteni a tervet, de hivatalos felkérést nem kapott a Képviselő-testülettől. 
Elkészült a terv, majd benyújtotta a 300 000 Ft + ÁFA megtérítését, illetve kifizetését. Múltkor 
az a döntés született, hogy nézzük meg, hogy az a pályázat, amelyik benyújtásra került 
kezeli-e ennek a kerítésnek a többletigényét. Kedden a bizottsági ülésen megjelent a 
tervező, Lantos László úr, aki elmondta a tervezésnek a fázisait; illetve elmondta, hogy ő is 
tudja, hogy hivatalos felkérést nem kapott, de önszorgalomból elkészítették ezt a 
kerítéstervet. Elmondta azt is, hogy amennyiben nem fogadja el a Képviselő-testület, akkor 
sincs probléma. A válaszból megtudtuk, hogy a pályázatban eléggé behatárolt az az összeg, 
ami kezeli ennek a buszöbölnek a kialakítását, de valószínűleg tudja kezelni a kerítések 
építéseinek a költségeit. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy tulajdonképpen az 
önkormányzatnak van egy körülbelül 3 méteres sávja, amin a járda fog kialakításra kerülni a 
Rózsavölgyi úttól a 2-es út felé. A lakóknak az volt az igénye, hogy egy olyan magas kerítés 
kerüljön oda, amin a gyalogosok ne lássanak át az ingatlanjukra. Lantos úr elmondta, hogy 
az a terv, amit terveztek úgy tűnik, hogy nem egészen lesz jó. Alacsonyabbra is kell építeni 
meg át kell dolgozni ezt a tervet. Végülis az a döntés született, hogy fogadjuk el a tervezői 
díjat, de tervezzen több változatban egy egyszerűbb megoldást, olyat ami gyakorlatilag 
optikailag is kezelhetőbb helyzetet teremt, és minden szempontból odaillő ahhoz a 
környezethez, ami ott kialakításra kerül. Várjuk ennek a tervnek a benyújtását. A bizottság 6 
egyöntetű igen szavazattal támogatja ezt a megoldást. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
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26/2017. (II.24.) számú KT. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a SALGÓTERV Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. tervezőjének, 
Lantos Lászlónak tervezői többletigény kéréséről szóló 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a kerítés építésével egyetért, a tervezői 
többlet 300.000 Ft + áfa díját elfogadja. 
 
A többletfeladat elvégzésével a jelenleg hatályos tervezői 
szerződést ki kell egészíteni. 
 
Határidő: szerződés módosításra 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

5.) Informatikai képzés lehet ősége 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Van egy olyan „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű 
projekt, amelynek a keretében lehetőség nyílt az alacsonyabb végzettségű embereknek az 
informatikai képzésben való részvétele. Rétságon megszervezésre került egy ilyen 
tanfolyam, amelynek az önkormányzat közfoglalkoztatási programjában résztvevők voltak 
elsősorban, akik jelentkeztek. Ez egy intenzív képzés, 3-4 napos idő alatt végzik el. 
Összesen 9 fő jelentkezett erre a képzésre. A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatosan 
elhangzott, hogy mivel a tanfolyam a könyvtárban lett megtartva, így a szervezők valamilyen 
terembérleti díjat fizettek az intézménynek. Az intézményvezető asszony elmondta, hogy 
még egy 3 napos tanfolyamot szeretnének majd a jövőben tartani, és akkor egyben kötnének 
szerződést és rendeznék le a terembérletet. Másik hozzászólásban elhangzott, hogy ennek 
a tanfolyamnak a szervezését bizonyos „fejetlenség” kísérte, mert a tanfolyamon nem csak 
közmunkások vehetnek rész, tehát megfelelőbben kellett volna közzétenni ennek a 
tanfolyamnak a lehetőségét. Természetesen ez a szervező cégnek a felelőssége és dolga, 
hogy hogyan hirdeti meg és intézi el szabályosan ezt a tanfolyamot. A bizottságnak abban 
kellett állást foglalnia, hogy mivel módosítani kell az ide vonatkozó hatósági szerződést, hogy 
ezt megtegye-e az önkormányzat. A bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra 
javasolja a napirenddel kapcsolatos határozati javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

27/2017. (II.24.) számú KT. határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az „Informatikai képzés lehetősége” című előterjesztést 
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A Képviselő-testület hozzájárul a NO-04M/01/002861-1/2016 és 
a NO-04M/01/008137-1/2016 számon megkötött hatósági 
szerződések képzéssel történő kiegészítéséhez, hogy 9 fő 
közfoglalkoztatott részt vegyen a „GINOP-6.1.2-15 Digitális 
szakadék csökkentése” címen szervezett 4 munkanapos 
intenzív képzésen. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
 

6.) A 356/31 hrsz ingatlan villamosenergia-ellátásá hoz tulajdonosi és 
közútkezel ői hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A JUKO Kft. készített egy tervet a Rétság, Laktanya út 9. 
szám alatti– 365/31 hrsz – épület villamosenergia-ellátásához. Ehhez szükséges egy 
nyomvonal-kijelölési dokumentációhoz a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás az 
önkormányzat részéről. Tulajdonképpen a Radnóti útról lenne bekötve ez a villanyvezeték. 
Bizottsági ülésen ezzel kapcsolatosan annyi hangzott el, hogy a határozati javaslatban a 
helyrajzi számot tüntessük fel. Ez még a későbbiek során előnyös lehet az 
önkormányzatnak, hiszen közel lesz a Hunyadi ligethez ez a bekötés, és onnan adott 
esetben könnyebb lesz áramot vételezni. A bizottság egyhangú 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

28/2017. (II.24.) számú KT. határozat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétság, Laktanya u. 356/31 hrsz-ú ingatlan villamos energia 
ellátásáról készült előterjesztést és a tulajdonosi hozzájárulását, 
továbbá a 356/25 hrsz-ú út tekintetében a közútkezelői 
hozzájárulást megadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

7.) Optimális Kft. önkormányzati biztosításokkal ka pcsolatos javaslatai 
III. 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A múltkori ülésen is kiderült, hogy az önkormányzati 
biztosítást az Optimális Kft. kezeli. A decemberi bizottsági ülésen jelen volt a cég 
képviselője, ahol többféle javaslatot terjesztett elő. Ebből az egyik a januári testületi ülésen 
már tárgyalásra került, most pedig újabb javaslatok kerültek a testület elé. Két javaslata van: 
egyik egy csoportos balesetbiztosítás, illetve a vagyonbiztosítás megújítása. Végül is rövid 
vita volt. Elhangzott, hogy előnyösebb a kondíciók az épületbiztosításokkal kapcsolatosan, 
mert az ár nem emelkedett; ugyanakkor a biztosítandó összegek, illetve értékek növekedtek. 
Úgy tűnik, hogy ezzel a céggel érdemes volt a szerződést megkötni, valóban megkeresi 
azokat az előnyös kondíciókat, amelyek a város számára előnyösek. Végül is a „B” változatot 
támogatta a bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

29/2017. (II.24.) számú KT. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Optimális Kft. önkormányzati biztosításokkal kapcsolatos 
javaslatairól szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező árajánlat 
alapján csoportos balesetbiztosítást nem kíván kötni a 
dolgozókra.  
 
A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon biztosításának 
ajánlatát a Generali Biztosítótól fogadja el. Az önkormányzati 
vagyon biztosításának díja a 2017. évi költségvetésben 
rendelkezésre áll.  
 
 
Határidő: 2017. március 10, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

8.) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2 017.évi támogatására  
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Képviselő-testület minden évben, így most is pályázatot 
hirdet sport és civil szervezetek támogatására. A 2017. évi pályázati kiírásra a beérkező 
pályázatokról majd a márciusi ülésén fog dönteni a Képviselő-testület. Az előző években 
ezek úgy történtek, hogy megállapodások lettek kötve a sport és civil szervezetekkel a 
támogatások felhasználásáról és összegéről. Tapasztalatok szerint a pénzügyi 
elszámolásnak ezek a szervezetek maradéktalanul eleget tettek. Idén is 3 határozati 
javaslatot kaptunk, amelyben egyrészt a sportegyesületek, sportszervezetek, helyi nyugdíjas 
klubok és a civil szervezetek támogatására vannak pályázati felhívások. Ezekhez a 
bizottsági ülésen javasoltunk egyrészt a pályázat benyújtásának határidejét – március 17. -, 
így a március 31. ülésen tudunk majd dönteni a beérkezett pályázatokról. Még elhangzott, 
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hogy legyen egyértelműbb a pályázati felhívásban az, hogy a benyújtandó pályázatokat 
elektronikusan is, és papíralapon is be kell nyújtani. Ezt most már az új határozatok 
tartalmazzák, ezeket a bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A legfontosabb, hogy március 17-ig kell mindenkinek 
elküldeni a pályázatokat. 
Aki a határozati javaslatokkal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatait. 

 
 
 

30/2017. (II.24.) számú KT. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a sport támogatás pályázati feltételeire vonatkozó 
előterjesztést. A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésébe 
tervezett sporttámogatási keretösszeg terhére az alább 
meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági 
sportszervezetek támogatására. 
 
Pályázati feltételek: 

- Adatlap hiánytalan kitöltése 
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes 

bíróság legkésőbb a tárgyévet megelőző évben bejegyzett, 
nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapító 
okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. 

- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek 
- nonprofit szervezetnek minősülnek 
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, 

arra támogatás nem állapítható meg. 
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be  
- A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak 

számát, az előző 
- évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló 

beszámolót 
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített 

adatait (külön kitérve 
- az önkormányzati támogatás felhasználására) 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek 

összegét, összetételét 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás 

jogcímenkénti tervét 
- az egyesület pénzintézeti számla számát, 
- a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által 

az egyesület hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi 
kivonat egy példányát. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17. 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.24.) számú jegyzőkönyve 
 

25 
 

A pályázatokat papír alapon és elektronikusan is be kell 
nyújtani. 
 
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal 
címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a 
jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
 A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2017.” 
 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor 
jegyzőt. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 

31/2017. (II.24.) számú határozat 
 
A képviselő-testülete 2017.évben is támogatni kívánja a helyi 
nyugdíjas klubok működését. A 2017.évi működés 
támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az 
alábbiakat kell tartalmaznia: 
A nyugdíjas klub 

- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2016.évi beszámolót 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként 

részletezett összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét. 
- 2016.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást 
- 2017.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével 

 
 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17.  
A pályázatokat papír alapon és elektronikusan is be kell 
nyújtani. 
 
 
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal 
címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a 
jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - 
TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2017.” 
 
 
A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2017.évi 
költségvetésébe betervezi. Felkéri 
a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a 
nyugdíjas klubok vezetőit 
értesítse. 
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A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor 
jegyzőt. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 

32/2017. (II.24.) számú KT. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ban is 
támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket és 
közösségeket, ezért az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az 
alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki közösségi élet 
szervezése céljára. 
Pályázati feltételek: 

- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek 
alapokmányuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen 
folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város kulturális 
és közösségi életét segítik elő; 

- a 2016. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a 
pályázat benyújtásával egy időben elszámolnak, 

- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
Adatlap hiánytalan kitöltése 

- felhasználási terület megjelölését,  
- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a 

szakmai munkáról szóló beszámolót, 
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített 

adatait (külön kitérve az önkormányzati támogatás 
felhasználására), 

- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló 
elszámolást (ha a pályázó támogatásban részesült!) A kapott 
támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített másolatának 
benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak! 

- a pályázó 2017. évi programját, 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek 

összegét, összetételét, 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás 

jogcímenkénti tervét, 
- a pályázó pénzintézet számla számát, 

 
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, 
arra támogatás nem állapítható 
meg. A pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmeket az 
önkormányzat nem tudja támogatni. 
A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a 
támogatás céljáról, az elszámolás 
rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének 
szankciójáról. A támogatás a szervezet vagy közösség 
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működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi jellegű 
kiadás (bér és járulékai) nem finanszírozhatóak. 
A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az 
önkormányzat intézményeiben biztosított 
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat is. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17. 
 
A pályázatokat papír alapon és elektronikusan is be kell 
nyújtani. 
 
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal 
címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a 
jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 
2017.” 
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron következő 
ülésén dönt. 
A döntésről a pályázókat írásban értesíti. 
A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak. 
 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor 
jegyzőt. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 

9.) Ingatlanhasznosítási szerz ődés jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Szintén a buszöbölpárnak a kiépítéséhez kapcsolódik ez az 
előterjesztés, és ehhez szükséges az ottani csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni. A vízi 
létesítmény a magyar állam területén található, ezért szükséges az előterjesztéshez csatolt 
ingatlanhasznosítási szerződésnek az aláírása. A létesítmény a magyar államé marad, 
viszont az önkormányzat fogja a szükséges munkákat elvégezni. A bizottsági ülésen vita 
nem alakult ki, 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek a határozati 
javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

33/2017. (II.24.) számú KT. határozat 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Ingatlanhasznosítási szerződés jóváhagyásáról készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
szerződés aláírására 
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

10.) 19/2017.(I.27.) KT határozat módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A januári ülésen került elénk ez a kérelem a Nyárfa utca 4. 
szám alatti lakóktól, két fának a kivágásával kapcsolatosan. Mivel annak idején ezeket a 
fákat szakértő nem vizsgálta, így az a döntés született, hogy vizsgáltassuk meg szakértővel. 
Nevesítve lett a szakértő Papp Árpád személyében, egy nézsai úriember; viszont a 
megkeresésére az volt a válasz, hogy ilyennel nem foglalkozik. Így a határozati javaslatot 
változatlan tartalommal újra el kellene fogadni, csak annyi, hogy a névcsere történik. A 
bizottság Walter Károly, nagyoroszi lakost javasolja elfogadni, mint szakértőt.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

34/2017. (II.24.) számú KT. határozat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 19/2017. (I.27.) KT határozat módosításáról szóló 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a szakértői tevékenységre Papp Árpád 
helyett Walter Károly szakértőtől kér véleményt. 
 
A 19/2017 (I.27.) KT határozat további rendelkezései 
változatlanul fennállnak.   
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

11.) Gázszolgáltatóváltás lehet ősége 
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Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az önkormányzathoz érkezett egy megkeresés az ELMŰ-
ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. részéről. Ez a cég a 2016. évben a Tigáznak a versenypiaci 
portfólióját vásárolta fel, és a hazai főgázpiac egyik szereplőjévé vált. Most felajánlotta az 
önkormányzatnak, hogy szívesen szolgáltatna ide gázt. Gyakorlatilag nem rég történt váltás, 
hiszen a Tigáztól átkerültünk a Főgázhoz, amellyel egyelőre meg vagyunk elégedve; ezért 
nem terveznénk a gázszolgáltatóváltást. A bizottság vita nélkül 6 egyöntetű igen szavazattal 
javasolja elfogadni az „A” változatot a testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

35/2017. (II.24.) számú KT. határozat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a gázszolgáltató váltás lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület nem kíván gázszolgáltatót váltani. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

Szünet 
(16:42-16:53) 

 
 
 

12.) Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Képviselő-testület Márkus Pál egyéni vállalkozót bízta meg 
a közbeszerzési szabályzatunknak az elkészítésével. Az első változatot elküldte december 
12-én, de az élet olyan manapság, hogy a jogszabály, különösen a közbeszerzési gyakran 
változott. December 12-hez képest is újabb változások történtek a törvényben, és így a 
vállalkozó elküldte a januári változatot. Az előttünk levő szabályzat az most már a 2017. évi 
jogszabály előírásoknak is megfelel, és amennyiben sikeres pályázat van, akkor minden 
további nélkül alkalmazható. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja 
a szabályzatot. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
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36/2017. (II.24.) számú KT. határozat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyja.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

13.) Balassagyarmati Református Egyházközösség kére lme 
térítésmentes ingatlanátadásra 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Balassagyarmati Református Egyházközösség kéri 
Rétságon a Templom utcában a volt fizikoterápia épületének a térítésmentes átadását. A 
nemzeti vagyonról szóló törvény igen szigorúan szabályozza a nemzeti vagyonnak az 
elidegenítését. 2012-ben készült erről az épületről egy értékbecslés, és akkor felhívás lett 
közzétéve az épület eladására. Komoly vevőjelölt nem volt. Az egyházközösség abban 
reménykedik, hogy mivel a reformáció most 500 éves, így valószínűleg nagyobb volumenű 
pályázatok lesznek kiírva az érintett egyházak részére. Tulajdonképpen a bizottsági ülésen 
ezzel kapcsolatosan az a javaslat hangzott el, hogy az lenne a célszerű, ha megvárnánk egy 
olyan pályázatot, ami lehetővé teszi esetleg egy tartós bérletben való átadását. Mindenképp 
kerüljön vissza a Képviselő-testület elé, miután a pályázat kiírásra került. A bizottság a „B” 
változatot javasolja 6 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

37/2017. (II.24.) számú KT. határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Balassagyarmati Református Egyház térítésmentesen 
ingatlanátadásra vonatkozó kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Templom u. 11. szám alatti épület 
egyházi célú hasznosításáról a pályázati feltételek ismeretében 
dönt. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
14.) Hustyava Katalin kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Hustyava Katalin, aki a Rétság, Templom utca 10. szám alatt 
lakik jelezte, hogy a szomszédos – Templom utca 8. – önkormányzati tulajdonban levő 
épületnek a vakolata hullik, és gyakorlatilag az udvarába kerül a lehullott vakolat törmelék. 
Ezt az épületet jelenleg az önkormányzattól a Főkefe Kft. bérli. A kérelmező azt kérte, hogy 
egyrészt legyen eltakarítva a lehullott vakolatdarabok; illetve, hogy történjen valami azzal a 
fallal, mert, ha továbbra is így hullik, akkor a kert művelését zavarja. Az előterjesztés is 
tartalmaz olyat, hogy a Városüzemeltetési Csoport tagjai a lehullott törmeléket el tudják 
takarítani. Föl kell mérni azt a falrészt, hogy milyen vakolattal és milyen formában lehetne ezt 
helyreállítani. A kérelmet jogosnak tartja a bizottság, és egyhangú 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

38/2017. (II.24.) számú KT. határozat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Hustyava Katalin kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért Hustyava Katalin kérelmével. A 
Templom u. 8. szám alatti önkormányzat tulajdonában lévő 
épület faláról lehullott vakolatot a Városüzemeltetési Csoport 
közreműködésével el kell takarítani a Templom u. 10. szám 
alatti épület udvarából. A javítandó falfelület területéről 
felmérést szükséges készíteni. A felmérést követően a 
Képviselő-testület az elvégzendő munkákról tájékoztatást kér.  
 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

15.) Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2016. évi beszámolója 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
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dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Annak idején kötöttünk egy megállapodást a Rétsági 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, amelyben azt kértük, hogy minden év elején számoljon be az 
előző évben elvégzett munkájáról. Ez megtörtént, és most került elénk ez a beszámoló, 
amelyben az egyesület 2016. évi munkáiról adtak számot (tűzeset, oltás, úttisztítás, 
ablakjavítás, karbantartás, csatornajavítás, bemutatók tartása, nyáron útlocsolás, segítség a 
jégpálya kialakításához). Eleget tettek ennek kérésnek és az ülésen jelen volt Fábián János 
az egyesület elnöke, aki ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy előbb-utóbb gondolkodniuk kell 
majd a gépjármű fecskendőnek a cseréjéről, mert egyre nehezebb a javítás; és van remény 
arra, hogy esetleg a katasztrófavédelmi igazgatóságon esetleg leselejtezésre kerülő 
fecskendővel ki tudják váltani. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a beszámoló 
elfogadását javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Magam nevében szeretnék az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek köszönetet mondani minden tevékenységükért. Tudja mindenki, hogy 
Rétságon milyen forróság volt a nyáron, és egy szóra jöttek a fiúk és locsolták az utakat. 
További jó munkát kívánok, és jó kapcsolatot, mint amilyen a 2016. évben volt. 
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

39/2017. (II.24.) számú KT. határozat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az Egyesület 2016. évi beszámolóját 
tudomásul veszi, a 2017. évre eredményes munkát kíván. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

16.) Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2016. évi támogatási 
megállapodás módosítási kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ez egy általában visszatérő napirend. Az egyesületek 
meghatározzák, hogy milyen célokat tűznek ki maguk elé, és az önkormányzati támogatást 
mire akarják felhasználni. Aztán menetközben változások történnek, amely nyilván 
szerződésmódosítást igényel. Így nyújtotta be a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület is ezt a 
módosítási kérelmet. A felhasználási célok, amelyek megfogalmazásra kerültek a 
megállapodásban változatlanok maradtak, a keretösszeg sem változott, csak a felosztása. A 
bizottság, mint máskor is 6 igen szavazattal támogatja és elfogadásra javasolja a módosítási 
kérelmet. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

40/2017. (II.24.) számú határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi önkormányzati 
támogatásra vonatkozó Megállapodás módosítási kérelméről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy az 53/2016.(II.26.) KT 
határozattal jóváhagyott Megállapodás 2. pontja az alábbiak 
szerint módosuljon: 

 

Cél 
Módosított  

 összeg (Ft)  
Üzemanyag költségre 42.000.- 
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, 
alkatrész 71.000.- 
Kötelező biztosításra 123.000.- 
Épületüzemeltetési költségekre (energia) 206.000.- 
Élelmezés, védőital 63.000.- 
Könyvelői díjra 50.000.- 
Gépek, berendezések felszerelések 
javítása 27.000,-  
Épület karbantartásra, felújításra 101.000.- 
Adminisztrációs költségekre (posta, 
telefon) 0.- 
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés 9.000.- 
Egyenruha 500.000.- 
Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési 
kellékek, étkezés) 0.- 
Őrszoba, konyha helyiség bútor, 
felszerelés 108.000.- 
Összesen: 1 300 000.-  

 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármester a Megállapodás 
1. számú módosításának aláírására.  
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
17.) Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2017. évi támogatási kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
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Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az egyesület benyújtotta a 2017. évi támogatási kérelmét. A 
testület évek óta támogatja az egyesületet. Itt a bizottsági vitában tulajdonképpen csak annyi 
hangzott el egy hozzászólásban, ami felhívta az egyesület elnökének a figyelmét, hogy az 
egyesület érdekét szolgálná, ha kicsit hangot adnának a tevékenységükről, tehát a 
kommunikációban kérték a segítségüket. Hangadóban néhány cikket leadnának a 
működésükről, vagy ha valamilyen kiemelkedő esemény van, akkor a Rétsági Televíziót kell 
erről értesítenie. Az elnök úr erre ígéretet tett, hogy erre a jövőben oda fognak figyelni. Volt 
még egy kérdés, hogy hány tagja van jelenleg az egyesületnek, a válaszban megtudtuk, 
hogy 27. 6 igen szavazattal a támogatási kérelmet a bizottság elfogadásra javasolja a 
testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Mivel 17 évről van már szó, így szeretném megköszönni a 
korcsolyapályánál a részvételt a tűzcsap a kezelésében. 
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
 

41/2017. (II.24.) számú KT. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi támogatási 
kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2017. évi önkormányzati támogatását az előterjesztés 
mellékletét képező Megállapodás szerint jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a Megállapodás 
aláírására. 
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

18.) Rétsági kistérségi Egészségfejleszt ő Központ Nonprofit Kft. kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A testület a 2016. decemberi ülésén támogatta a volt laktanya 
területén egy jégpályának a kialakítását. A költségeit magára vállalta. A napirend 
tárgyalásakor elhangzott, hogy oda a vizet valamelyik tűzcsapról lehet majd vinni. A pálya 
építése során a kivitelezők véletlenül nem önkormányzati tulajdonú, hanem a Rétsági 
kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. tűzcsapját használták, onnan vételezték 
a vizet. Az intézmény így meglepődött, mert a korábbi 0 forintos számla helyett kapott egy 
54 381 forintos számlát, amelynek a megtérítését kérik. A bizottsági ülésen erről különösebb 
vita nem alakult ki, természetesen az intézmény kérése jogos. A bizottság javasolja ennek a 
megtérítését az intézmény számára. 
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

42/2017. (II.24.) számú KT. határozat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 
kérelméről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a jégpálya építés miatt felmerült vízdíj 
összegét, 54.381 Ft + áfa összegben átvállalja a Kft-től. A 
jégpálya építés vízdíjának fedezetét a 2017. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja. A többletköltség átvezetésére a 
2017. évi költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

19.) Helyi vízkárelhárítási terv elkészítésére áraj ánlatok bekérése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Képviselő-testület januári ülésén döntött arról, hogy 
vízkárelhárítási tervet kíván készíttetni. Az idevonatkozó rendelet részletesen leírja, hogy 
ennek a tervnek miket kell tartalmaznia. A tervnek az elkészítését csak olyan szakértői 
jogosultsággal rendelkező személy végezheti el, aki erre a feladatra megfelelő képesítéssel 
rendelkezik. Végül is a bizottsági ülésen csupán annyi hangzott el, hogy a felhívás, amelyet 
meg fognak kapni az érintettek tartalmazzon olyat is, hogy az ajánlat mellé a 
szerződéstervezetet is küldje meg a vállalkozó. Kaptunk mellé egy listát, amelyből lehetett 
válogatni, végül 7 fő kap majd ajánlati felhívást, hogy hányan válaszolnak majd kiderül. A 
bizottság a határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal javasolja elfogadni. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Meg szeretném köszönni Pekáryné Mindszenti Csillának a 
munkát, mivel átveszi tőlem a terheket. Nagyon precízen készíti az előterjesztéseket. 
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

43/2017. (II.24.) számú határozata 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „helyi vízkár elhárítási terv elkészítésére ajánlatok bekérése" 
című napirendet. 

 
Rétság Város Önkormányzata a helyi vízkár-elhárítási terv 
elkészítése érdekében árajánlat kérésével bízza meg a 
polgármestert. A jogszabályban előírt, megfelelő képzettséggel 
rendelkező szakemberek közül a következőktől kérjen be 
árajánlatot: 

 
1.) Handó Attila 
2.) Lantos László 
3.) Márkus és Társa Kft. 
4.) Balogh Ágnes Budapest 
5.) Szűr Tímea Budapest 
6.) Takács Ilona Budapest 
7.) Polgár Lászlóné 

 
Az árajánlatokat beérkezésüket követően, a Képviselő-testület 
a soron következő ülésén tárgyalja. 
A vízkár elhárítási terv költségét a 2017. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja.  
 
Az árajánlat kérésre vonatkozó, a határozat mellékletét képező 
felhívást jóváhagyja.  
 
Határidő: 2017. március  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

20.) 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  

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ennél csak egy hozzászólás volt, Jegyző úr említette, hogy 
Terman Józsefné fakivágási ügyében az érsekvadkerti jegyző fog eljárni. A bizottság az „A” 
változatot támogatta, tehát elfogadta a beszámolót. 
 
 
 

21.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat 
érdekében végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Megkaptuk ezt a tájékoztatót, a bizottsági ülésen több kérdés 
is felvetődött, például az elkerülő úttal kapcsolatban; a pályázatokkal kapcsolatban, hogy 
milyen hiánypótlások voltak; az iskolával kapcsolatban, hogy milyen fejlesztések várhatóak; 
illetve a középiskolával kapcsolatban. A bizottság erről az előterjesztésről nem szavaz csak 
tudomásul veszi és ezt ajánlja a Képviselő-testületnek is. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Akkor tudomásul veszi a testület. 
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Tisztelt képviselő társaim! Még mielőtt belemennénk a következő napirendi pontba, 
szeretnélek megkérni titeket, hogy 1 perces néma felállásban emlékezzünk meg Patterman 
Józsefről, aki sok évig volt ebben a házban és sokat tett a városért. Köszönöm. 
 
 
 

22.) Egyebek 
 
Varga Dávid Géza  képviselő: A Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület elnöke kérelmet adott 
nekem, hogy a testülettel osszam meg. Azért nem került a napirendek közé, mert későn 
kaptam meg, de Polgármester úrral és a Pénzügyi Bizottság elnökével már egyeztettem. 
Arról lenne szó, hogy 2015-től kulturális közfoglalkoztatási program tette lehetővé, hogy a 
Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület 2 fő kulturális közfoglalkoztatott munkatársat 
foglalkoztathatott. Most csak azok a civil szervezetek vehetnek részt az 5. kulturális 
közfoglalkoztatási programban, akik 2017. március 1-ig közművelődési megállapodást 
kötnek az önkormányzattal. Az egyesület és az önkormányzat közművelődési megállapodást 
kell kössön 1 vagy több rendezvénnyel kapcsolatban, magyarul közösen csinálna az 
önkormányzattal néhány rendezvényt. Ezzel kapcsolatban abban maradtunk a Pénzügyi 
Bizottság elnökével, hogy Jegyző úrral megfogalmazunk egy együttműködési megállapodást, 
és azt a következő ülésen határozatba tudjuk foglalni. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kaptam egy felkérést Dr. Szabó Sándor 
kormánymegbízottól. Röviden arról lenne szó, hogy a NAV 2018. január 1-től szeretne itt a 
Kormányablaknál irodát nyitni, és ehhez a KAP építészeti átalakítása is szükséges. A Járási 
Hivatal nem tud helyet biztosítani, ezért egy új munkaállomást kell kialakítani. Hozzájárulást 
kérnek a bővítés megvalósításához, és kapcsolattartót a további egyeztetésekhez. Nem 
tudom, hogy most vagy a későbbiekben döntünk, de kellene valamilyen hozzájárulás. 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Azt lehetne válaszolni, hogy elviekben támogatjuk. A 
gyakorlati megoldás meg majd kialakul. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Lenne egy olyan kérésem, hogy fel kéne méretni a 
játszótereknek az állapotát. Életveszélyesek a játékszerek, például a lengő hinta is le van 
szakadva. Azt javaslom, hogy a mi embereink mérjék fel, és ha szükséges, akkor rendeljük 
meg a szükséges alkatrészeket; vagy pedig kérjünk árajánlatokat. 
 
A szennyvíz tisztítóval kapcsolatban nem vagyunk semmivel se elkésve. További 
tárgyalások lehetségesek. A két polgármester elmondta, hogy a megvalósításhoz szükséges 
terveket, egyebeket a saját költségeikből finanszírozni fogják. Reménykedünk, hogy a 
későbbiekben Rétság is részt vesz ebben az akcióban. 
 
Azoknak a településeknek – Patak, Dejtár, Érsekvadkert - a polgármesterei, amelyek nem a 
mi kistérségünkbe tartoznak, szeretnének választ kapni arra, hogy nálunk a járóbeteg 
ellátóba miért kell nekik fizetni az ellátásokért, mint például a vérvételért. Ebben nem lehetne 
kompromisszumot kötni? Sok körzeti orvos így nem ide fogja küldeni a beteget, hanem oda, 
ami közelebb van. 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Amikor az intézmény elindult az volt a cél, hogy a 
kihasználtságot felvigyük 100%-ra. Az a bizonyos volumenkorlát, ami meghatározza az 
intézményeknek a finanszírozását tolerálta ezt a dolgot. Az volt az érdeke az intézménynek 
is, hogy akárhonnan, de jöjjenek ide a betegek. Idén történt egy drasztikus lépés a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő – Oep utódja – az intézmények bevételét 1 havi 
finanszírozással csökkentette. Ebben az esetben Rétságnak ez 12 millió forint mínuszt 
jelent. Így az intézmény csak korlátozva tud elvállalni bizonyos szolgáltatásokat, ha azon 
felül teljesít azt nem fizeti ki az Oep. Ezért kénytelen néhány szolgáltatásért pénzt kérni, - ha 
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nem területileg idetartozó beteg van - mint a röntgenért, ultrahangért. Ha valami 
finanszírozási változás nem történik, akkor sajnos ez marad. De valószínűleg ezeknek a 
betegeknek esetleg megéri, mert itt nagyon jó a felszereltsége a járóbeteg ellátónak. Sajnos 
ma az egészségügy inkább a magánrendelések felé megy. 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: 27 vérvétel van engedélyezve a többit már másnapra rakják 
át. Rétság járás ebben nem érintett. Érsekvadkert, ami csak 9 kilóméterre van innen, nagy 
vesztes ebben. Méltánytalan és igazságtalan a kormányzattól, hogy mert valaki 
drégelypalánki vagy érsekvadkerti 2000 forintot fizet a röntgenért, hiába van TB-je. 
Polgármester úr, muszáj lesz ebben az ügyben képviselő úrral lobbizni, aki érsekvadkerti 
lakos. 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az összes járóbeteg ellátó intézetet érinti, hogy mi lesz belőle, 
azt nem tudjuk. 
 
Jávorka János  Szociális Bizottság elnöke: Szerintem is fel kell mérni házon belül a 
játszótereket. 
Jogos a felháborodás az polgármestereknél, így rossz híre lesz a rétsági járóbeteg ellátónak. 
Nekem is az lenne a javaslatom, hogy Balla Mihály képviselő urat mindenképpen keresd 
meg, hogy hátha történne valami. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ha több hozzászólás nincs, köszönöm a részvételt, az ülést 
17 óra 35 perckor bezárom. 
 

kmft. 
 
 
 
 
Hegedűs Ferenc dr. Varga Tibor 

polgármester jegyző 
 
 
 
 
Jávorka János dr. Szájbely Ernő 

jkv. hit. jkv. hit. 


