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5. számú 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. február 22. napon 16.00. órakor 
megtartott Képviselő-testületi soron következő nyílt ülésen. 
 
 
Jelen vannak:  

Hegedűs Ferenc  polgármester 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester 
Jávorka János  
Dr. Katona Ern ő 

képviselő 
képviselő 

Kotroczó Balázs  képviselő 
Dr. Szájbely Ern ő 
Varga Dávid Géza 

képviselő 
képviselő 

Fodor Rita Mária  
Girasek Károly 
Majnik Tamás 

jegyző általános helyettese 
bizottsági tag 
RTV munkatárs 

Busainé Terman Viktória  jegyzőkönyvvezető 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, a megjelenteket, 
köszöntöm a tv-nézőket.  
Mielőtt megnyitnám az ülést, Fábián János tűzoltóparancsnok emlékére egy perces néma csendet 
kérek. Köszönöm.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 megjelent képviselővel határozatképes.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dr. Szájbely Ernő és Mezőfi Zoltán urakat. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv 
hitelesítőket.  
A bizottsági ülés óta eltelt időszakban van-e valakinek elképzelése a napirendi pontokkal 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a kiadott napirend elfogadásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a napirendet, és a 
következő sorrendben tárgyalja azt: 
 

1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szoci ális ellátás 2019. évi díjának 
megállapítása 

            Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 

2) 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása   
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

3) 2018. évi költségvetés módosítása  
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
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4) 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása  

            Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  
 

5) Közfoglalkoztatási hatósági szerz ődés megkötésének engedélyezése 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

6) A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttm űködési megállapodás 
felülvizsgálata 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

7) Cafeteria szabályzat elfogadása 
            Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  
 

8) Közbeszerzési El őkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztása 
(Közlekedésfejlesztési pályázat) 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

9) Vízkorlátozási intézkedési terv jóváhagyása 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
10) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2 019.évi támogatására  

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

11) A Nyárfa úton lév ő lépcs őfeljáró és szemeteskuka tároló helyek pótmunkáinak 
megrendelése 

            Előterjesztő: Jávorka János képviselő  
 

12) A Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2018. évi beszámolója 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
13)   A Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2018. támogatás megállapodás 
        módosítási kérelme 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

14)  A Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2019. évi támogatási kérelme 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

15) A Rétsági Polgár őr Egyesület 2018. évi támogatás megállapodás módosí tási kérelme 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

16) Váci Útépít ő Kft. vállalkozási szerz ődés módosítási kérelme 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

17) Buszváróval kapcsolatos döntés meghozatala 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

18) Házasságköt ő terem függönyeinek cseréje 
            Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 

19) Díj felajánlás a Nógrád Megyei Őszi Tárlatára 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

20) Kérelem álláshely zárolásának feloldására 
            Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
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21) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekr ől.  
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

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

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

23) Egyebek 
 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS   
1) Önkormányzatnak okozott kár rendezése érdekében tulajdonosi döntés  

meghozatala II.   
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 

1.) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szoc iális ellátás 2019. évi díjának 
megállapítása 

            Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr! 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Köszönöm szépen.  
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság kedden tartotta ülését, ahol 7 jelenlévő bizottsági taggal 
végig határozatképes volt.  
A központi konyhát üzemeltető vállalkozás igazgatója kérte, hogy a gyermek- és szociális étkezés 
térítési díját vizsgálja felül a Képviselő-testület. Indoklásában leírta, hogy az élelmiszerpiaci árak és a 
garantált bérminimum emelése indokolják az áremelést. Továbbá emeli a költségeket az is, hogy az 
afrikai sertéspestis miatti intézkedések következtében jelenleg a konyhai hulladékot kizárólag a 
százhalombattai hulladékmegsemmisítőbe szállíthatják, melynek jelentős költsége van. Az eladási ár 
kb. 10%-os emelését kérik.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban az hangzott el, hogy az áremelkedések és a béremelkedések 
indokolják a díjemelést. Egy kérdés merült fel, hogy a kiadott táblázatban a 7-10 éves korcsoportnál 
az ebéd ára a többihez képest csökkent, és nem emelkedett, ennek mi az oka. Az ülésen ígéretet 
kaptunk egyeztetésre ezzel kapcsolatban.  
A Bizottság a határozat elfogadását 7 egyöntetű igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület 
számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: A Szociális Bizottság is tárgyalta, parancsolj, János. 
 
Jávorka János  képviselő: Köszönöm szépen.  
A Szociális Bizottság is kedden tartotta ülését, ahol 4 fővel határozatképes volt.  
4 igen szavazattal javasolja a Szociális Bizottság a Képviselő-testületnek a már említett indokok 
alapján a rendelet elfogadását.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a rendelet elfogadásával egyetért. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen  
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
../2019. (II…..) önkormányzati rendelete 
A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról  
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 
tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában valamint az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 
személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az 
alábbi rendeletet alkotja.  

 
1.§ 

 
A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe 
tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki. 
 

2.§ 
 
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési nyersanyag  

költséggel egyezően áfa nélkül 
a) óvoda   318 Ft 
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 376 Ft 
c) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 254 Ft 
d) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 277 Ft 

 
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása: 
     a) Óvoda 

tízórai 75 Ft 
ebéd 179 Ft 
uzsonna 64 Ft 
Összesen: 318 Ft 
 

      b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)   
tízórai 64 Ft 
ebéd 254 Ft 
uzsonna 58 Ft 
Összesen: 376 Ft 
 

c)      Iskola II. korcsoport (11-14. év)   
tízórai 64 Ft 
ebéd 277 Ft 
uzsonna 58 Ft 
Összesen: 399 Ft 

 
3.§ 

 
      (1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 495 Ft/adag,  
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      (2) Szociális ebéd lakásra szállításának nettó költsége: 64 Ft/adag 
 

4.§ 
 
(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek személyi térítési díját az  intézményi 

térítési díj  áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 
148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az óvoda esetében az 
intézményvezető, az iskola és a szociális étkezés esetében a pénzügyi előadó állapítja meg. 

 
(2) A kerekítési szabályok szerint megállapított bruttó térítési díjak: 
a)  Az óvodai étkezés bruttó díja 405 Ft, 
b)  Iskola I. korcsoport (7-10. év) teljes ellátás 480 Ft, 
c) Iskola I. korcsoport (7-10. év) menza 325 Ft, 
d) Iskola II. korcsoport (11-14. év)  505 Ft, 
e) Iskola II. korcsoport (11-14. év) menza 350 Ft, 
d) Szociális étkezés 625 Ft, 
e) Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 80 Ft 
 
 

5. §  
 
(1)  A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi térítési díj a  

3.§ (1) –(2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj  áfá-val növelt összege azzal, hogy az nem 
haladhatja meg a   szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra számított rendszeres 
jövedelmének 30  %-át.  

 
 (2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési díjat  az 

(1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések 
számának figyelembe vételével a pénzügyi előadó állapítja meg. 

 
(3) A szociális étkezés térítési díját utólag, a tárgyhót követő 15-ig kell megfizetni az önkormányzat 
részére. 
 

6.§ 
 
 

Ez a rendelet 2019. március 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 4/2018. (II.26.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
           Hegedűs Ferenc                                                                        Dr. Varga Tibor 
            polgármester                                                                                   jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
2019. február …. 
 
                                                                          dr. Varga Tibor  
                                                                                  jegyző 
 

Indokolás 
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Általános indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 115.§-a tartalmazza a 
szociális étkezés tekintetében alkalmazandó térítési díjak megállapításának szabályait. A központi 
konyha 2015. évi vállalkozásba adását követően kedvezőbb lett a szociális étkezés önkormányzat 
által fizetendő költsége. A változás kerül átvezetésre jelenleg a rendeletben.  

Részletes indokolás 

1 .§-hoz 

A rendelet hatályát szabályozza. 

2-3. §-hoz 

Az intézményi térítési díjakat tartalmazza, iskolások esetén korcsoportos bontásban. 

4-5.§-hoz 

A térítési díj megállapításának módját, felelősét tartalmazza. 

6.§-hoz 

A hatályba lépést szabályozza.  
 
Tájékoztatás az el őzetes hatásvizsgálat eredményér ől a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény IV. fejezet 5. alcímében el őírtaknak megfelel ően 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. alapján biztosítandó szociális 
étkeztetés felülvizsgálata indokolttá vált.. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: az állam által nyújtott szociális ellátásokon felül 
biztosítja a lakosság részére a szociális hálót, melynek része a szociális étkeztetés is.  

2.) Gazdásági, költségvetési hatása: a szociális étkezés jelentős részben megtérül az 
önkormányzatnak, ezért hatása nem jelentős. 

3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: A rendelet módosítása környezeti és egészségi 
hatással nem jár. 

4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 

5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív terheket nem 
okoz. 

6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: ellentmondás magasabb szintű 
jogszabállyal. 

 
2.) 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása   

                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A költségvetési rendelet az egyik legfontosabb rendelete az 
önkormányzatnak. Az államháztartási törvény ide vonatkozó rendelkezése alapján az elkészített 
költségvetési rendelet tervezetet február 15-ig kell benyújtani a KT számára. Ez megtörtént. Az 
államháztartási törvény ezen kívül tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének a 
kötelező tartalmát. Az önkormányzati törvény meghatározza az önkormányzatoknak a kötelező 
feladatokat. A kötelező feladatok, melyek Rétságot is érintik:  a településfejlesztés, a 
településrendezés, település üzemeltetés, egészségügyi alapellátás, környezetegészségügy, óvodai 
ellátás, kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, szociális- és 
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás- és helyiséggazdálkodás, helyi környezet- és 
természetvédelem, vízgazdálkodás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok, 
sport- ifjúságügyek, nemzetiségi ügyek, közreműködés a település közlekedésbiztonságának 
biztosításában, hulladékgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, honvédelem, polgári védelem, 
katasztrófavédelem.  
A januárban megtartott testületi ülésen a Képviselő-testület meghatározta a 2019. évi költségvetési 
rendelet összeállításának szempontjait. Ezen szempontok alapján készült el a költségvetési rendelet, 
amely most benyújtásra került.  
Mint ismeretes, a helyi önkormányzat gazdálkodásának az alapja az éves költségvetése. Ebből 
finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, illetve a kötelező feladatait nem 
veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 
A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester.  
A költségvetésben bevételek és kiadások vannak tervezve. A bevételeknél vannak egyrészt központi 
költségvetésből származó bevételek, itt sajnos sok kötelező feladatra nem kapunk állami támogatást 
az adóerő-képesség számítás miatt. A Polgármesteri Hivatal állami támogatása csak 3.890.000 Ft, 
holott 70 millió fölött van a tényleges kiadás. Nem kapunk támogatást zöldterület gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok ellátására, közvilágítás fenntartására, köztemető fenntartására, közutak 
fenntartására, illetve egyéb kötelező önkormányzati feladatokra. Az állami támogatás összege több, 
mint 93 millió forinttal csökken az adóerő-képesség számítása miatt. Ennyit von el az állam az 
önkormányzattól. Kapunk központi támogatást az óvoda működtetésére, szociális feladatok 
ellátására, kulturális feladatok ellátására (ez is nagyon alacsony összeg) 
A másik bevételi forrást a helyi adóbevételek képezik. Vannak úgynevezett működési bevételek, 
amelyek első sorban bérleti díjakat, térítési díjakat tartalmaznak. Vannak úgynevezett átvett 
pénzeszközök (az egészségügyi feladatok ellátására a NEAK által finanszírozott összegek).  
A kiadásoknál a tervezés a 2018. évi tapasztalatok alapján történt. Szerkezeti változás a tavalyi 
költségvetéshez képest nem lesz az idén.  
Az intézményekről a következőt kell elmondani: Szinte valamennyi intézmény vonatkozásában, 
ahhoz, hogy működőképesek legyenek, jelentős önkormányzati támogatás szükséges. Ez pl. a 
Polgármesteri Hivatal esetében közel 70-71 milliónyi költséget tartalmaz. Az óvoda esetében 18,5 
millió forintot kell hozzátenni. A Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál 62 millió forint körül van 
az önkormányzati támogatás összege. A Család- és Gyermekjóléti Központ központi támogatásból 
tudja fedezni a kiadásait.  
A benyújtott költségvetés meghatározza a kötelező feladatokat. Ezek elsősorban az intézmények 
biztonságos működtetése, a településen a közterületek karbantartása, városkép javítása, az óvoda 
udvarának és vizesblokkjának felújítása, a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése, a volt 
honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítése vagy hasznosítása és a 32 hektáros területen 
minimum 10 telek kialakítása. Ebből kettőt, az óvoda munkálatait és a Polgármesteri Hivatal 
energetikai korszerűsítését a Magyar Falu Program keretén belül benyújtandó pályázat útján próbálja 
az önkormányzat megvalósítani.  
A költségvetési rendeletünk bevételi és kiadási főösszege a most benyújtott rendelet értelmében 
1.874 064.031 Ft. Vannak végrehajtási szabályok. Ezek között, ami kiemelést érdemel, hogy az első 
félévben az intézmények csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásiakat teljesíthetik. 
Felhalmozási, felújítási kiadásaikat csak a KT külön döntése alapján tervezhetik.  
A bizottsági ülésen néhány módosítás került átvezetésre. Ezeknek egy része technikai átvezetés 
volt, más része néhány pontosítás volt. Elhangzott néhány módosítási javaslat a költségvetés 
számait illetően.  
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A nyugdíjas klubok támogatására a benyújtott javaslat 600.000 Ft helyett 800.000 Ft volt, ami 
klubonként 400.000 Ft. A Városi Nyugdíjas Klub vezetője elmondta, hogy ezt a létszámbővülés 
indokolja. Nagyon szép gesztusnak tartja a klubok támogatását, nagyon kevés ilyen település van.  
A civil szervezetek programtámogatására a tervezett 400.000 Ft helyett 600.000 Ft támogatásra 
érkezett javaslat.  
Javaslat hangzott el a sportegyesületek támogatására is, itt a tervezett 4.200.000 Ft helyett 
4.500.000 Ft-os támogatást javaslunk.  
Elhangzott, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza a gyermekszületési támogatás megemelését. 
Jelenleg 25.000 Ft a támogatás, a rendelet-tervezetben 50.000 Ft szerepel, mi 60.000 Ft-os 
támogatást javaslunk.  
A temetési támogatást is javasolja a Bizottság emelni 50.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra. Elhangzott az 
ülésen, hogy ez egy előre nem tervezhető kiadás, másrészt az árak is jelentősen emelkedtek.  
Javasoltuk, hogy a katolikus egyház támogatására tervezett 5.000.000 Ft-ot - ahol nincs részletesen 
ismertetve a támogatás célja – helyezzük tartalékba.  
Az óvodánál indokolt a párhuzamos foglalkoztatás, hiszen többen is nyugdíjba vonulnak, és amíg a 
felmentési idejüket töltik, addig indokolt a kettős foglalkoztatás. A felújításra betervezett összeget 
pontosítani szükséges, az összeg miatt közbeszerzés alá is eshet ez a tétel.  
Az óvodánál is és a művelődési központnál is találhatók olyan tételek, amik tavaly is szerepeltek a 
költségvetésben, de ezek a munkák nem lettek elvégezve, ezért visszatérően kerültek be az idei 
tervezetbe.  
A művelődési központ még összeállított egy kb. 60 millió forintos tételsort, ami különböző, általuk 
szükségesnek vélt felújításokat tartalmaz. Erre majd vissza kell térnünk, további pontosítást 
igényelnek ezek a területek.  
A Városüzemeltetési csoport beszerzett egy rakodóeszközt, ezt a költségvetésbe kell tervezni.  
Elhangzott, hogy a tételes táblázatban a hozzászóló nem látta a patkányirtás költségének tervezését. 
A javaslat az volt, hogy új területeket is be kellene vonni, egy kiterjesztett patkányirtásról lenne tehát 
szó. Javasolta a hozzászóló ezt ütemezni a kiadások között, és megszervezni a lefolytatását. A 
válaszból megtudtuk, hogy a Bábolna Bio nevű cég jelen pillanatban átalakulás alatt van. 
Átszervezés után lehet tőlük árajánlatot kérni a rágcsálóirtásra.  
Elhangzott még, hogy a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot tavaly benyújtotta az 
önkormányzat 34.000.000 Ft-ra. Ez összeg helyett mindössze 1.800.000 Ft-ot ítéltek meg, elég 
szigorúan meg van szabva, hogy mire lehet felhasználni. A pályázati kötöttségeket figyelembe véve 
úgy tűnik, hogy értelmes célra ezt nem tudjuk felhasználni, ezért ezzel nem érdemes foglalkozni. A 
lemondást támogatta a Bizottság, ehhez egy külön testületi határozat született. A benyújtott pályázat 
elsősorban a színházterem székcseréjére vonatkozott, ami elég tetemes összeg lett volna, de ebből 
az összegből nem lehet megoldani.  
Összességében a Bizottságnak az a véleménye, hogy a benyújtott költségvetés-tervezet 
megalapozott, reális, stabil és végrehajtható. Ezúton is köszönjük a költségvetést elkészítők 
munkáját.  
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal a költségvetési rendelet elfogadását javasolja a Képviselő-
testület számára.  
 
Varga Dávid Géza képviselő: Üdvözlöm a születési- és a temetési támogatás összegének emelését, 
de költőien most is megkérdezem, hogy miért nem tudjuk egy szintre emelni a kettőt? 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A költői kérdés nem rossz felvetés. Többször elhangzott, hogy a 
gyermekekre egyéb más támogatást is kapnak a családok, de egy hirtelen halál esetén sajnos nem 
lehet felkészülni. Támogatnám, hogy közelítsük egymáshoz a kettőt.  
Javaslom a rendeletben változtatni a jogosultsági határokat.  
A költségvetési tervezet négy olyan tételt is tartalmaz, amely a lakosságnak nyújt segítséget. Ilyen 
például a szemétszállítási díj 50%-os átvállalása, a kommunális adó eltörlése, a különféle segélyek. 
Rétság Város Önkormányzata olyan programokat igyekezett generálni a költségvetési támogatás 
kapcsán, ahol valamennyi társadalmi és életkor csoportot megszólít.  
Érdeklődöm, Polgármester úr, hogy most el fogjátok-e fogadni a költségvetést? Nem értek egyet 
azzal, hogy azért, mert van néhány tétel, amivel nem értetek egyet, azért az egész költségvetést nem 
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szavazzátok meg. Ez Rétság Város Önkormányzatának legfontosabb dokumentuma, mert enélkül 
nincs élet. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Nekem összességében kell nézni az egész költségvetést. Most 
tartózkodni fogok, mert van benne nagyon sok jó, de még mindig van benne sok olyan, ami nekem 
nem tetszik.  
Elő volt terjesztve például az 5 millió forintos támogatás. Idén lehetne pályázni közösségi tér 
kialakítására az egyházaknál, ezt szerettem volna önerővel támogatni, de ezt a Bizottság nem 
fogadta el.  
Elhangzott, hogy mennyi pénzt kell hozzáadni a hivatalhoz. Akkor tessék megnézni, hogy mennyi 
pénzt kellett annak idején az óvodához, az iskolához adnunk, és mennyibe kerül most nekünk. Akkor 
kiderül, hogy semmit nem vett el a Kormány.  
Nekem még mindig furcsa, hogy melyik intézményt mennyivel támogatjuk. Nem az a rossz, hogy pl. 
a fogorvosi szolgálathoz adunk pénzt, hanem az, hogy pl. a hivatalban nem alkalmazhatunk műszaki 
ügyintézőt, titkárnőt stb. Ez hátráltatja és nehezíti a működést. Ki kell számolni, hogy mekkora 
megtakarítás van amiatt, hogy nincs kellő szakember a hivatalban. Nem értem, miért kell a háziorvosi 
szolgálatnak támogatást fizetni, mikor a Járóbeteg Ellátó jó működését ők teremtik meg. Nem 
sajnálom tőlük, de hozzájuk viszonyítva a 9,5 millió forint nem jól hangzik. A Járóbeteg őrzésére 
évente 4,5 milliót kifizetünk. Vannak olyan dolgok, amik nekem szúrják a szememet.  
Annak örülök, hogy a támogatások megemelkedtek. Remélem, hogy valamikor majd a születési és 
temetési támogatás összege meg fog egyezni.  
Jövő héten a 32 hektáros terület dolgainak járok utána, ez fontos, hogy tudjunk telkeket adni a 
fiataloknak.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Már egyszer tisztáztuk ezeknek a segélyeknek a kérdését. Az állam a 
gyermekszületést kellően támogatja. Temetésnél ilyen támogatás nincs.  
Nincsen olyan önkormányzati költségvetés, ami mindenkinek tetszik. Ennek elfogadása mindig 
kompromisszumot igényel. Nem lenne szerencsés, ha minden képviselő úgy állna ehhez a dologhoz, 
hogy ha nem egészen olyan, mint ahogyan szeretné, akkor nem szavazná meg, mert akkor nem 
lenne a városnak költségvetése, és akkor a város működésképtelen lenne.  
A fogorvosi szolgálat sokszor előkerül. Óriási balhék vannak országosan. Nem lehet megmondani, 
hogy milyen alapon finanszírozzák az egyes szakorvosi szolgáltatásokat. Egy háziorvosi szolgálatot 
havonta 1,7 millió forinttal finanszíroz a NEAK, addig ez a fogorvosi szolgálatnál 800.000 Ft. Fele 
akkora a finanszírozás, holott egy fogorvosi szolgáltatás jóval költségesebb, nem lehet a kettőt egy 
lapon említeni. Nem a háziorvosi szolgáltatás finanszírozását sokalljuk, hanem az volt a kérés az 
állami vezetők felé, hogy ugyanúgy finanszírozzanak minket is. Ma már rengeteg ember van ellátás 
nélkül. Tehát azért kell többet tenni hozzá, mert ilyen az állami finanszírozás.  
Az állami elvonás kérdésével sem szoktunk egyetérteni. Több, mint 93 millió forintot von el az Állam 
jelen pillanatban Rétságtól. Ez tény. Nincs mit vitatkozni rajta. Akkor kapunk objektív képet ebben a 
kérdésben, ha megnézzük, hogy Rétság vonatkozásában hogyan alakult a központi támogatás 
aránya az összkiadáshoz képest. 2010-ben 40%-ot fedezett az Állam. 2017-ben mindössze a 12,8%-
át. Ez azt jelenti, hogy igen drasztikus csökkentés volt. Átvette az Állam az iskolát, de elvitte a pénzt 
is. Csak a Gyermekvédelmi Szolgálatot finanszírozza teljes egészében. Ha nem lenne az 
adóerőképesség számítás, akkor 93 millióval többet kapnánk évente.  
A templom támogatásról annyit, hogy semmi információ nem volt arról, hogy mire kell a támogatás. A 
hívők véleménye is megoszlik ebben a tárgyban. Az önkormányzat eddig is támogatta a katolikus 
egyházat is.  
Az idei évben a költségvetés fő száma valóban nagy, de folyamatban van kettő pályázat is, még 
érhetnek minket meglepetések ezekkel kapcsolatban.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Be fogom nektek bizonyítani, hogy semmi kár nem érte Rétságot.  
A templomról annyit, hogy valóban támogatta az önkormányzat eddig is, a pályázat miatt szerettük 
volna. A közösségi ház hasznos lenne.  
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Girasek Károly  bizottsági tag: A fogorvosi ellátással kapcsolatban tudomásul kell venni, hogy 
kötelező feladat az önkormányzat számára, kerül, amibe kerül. Az, hogy az Állam sokkal kevesebbel 
járul hozzá, az nem az önkormányzat hibája. Nem tehetjük meg, hogy ne adjunk támogatást.  
A Polgármesteri Hivatalhoz mennyit kell hozzátenni? Az Állam ad 3 millió forintot, és 70 millióba 
kerül. Ne tűnjön személyeskedésnek. A polgármester fizetésének felét sem fedezi.  
Rétság város önkormányzata azon felül, hogy nem kér kommunális adót, azon felül még kb. 30 millió 
forintot visszaoszt a lakosságnak a különböző támogatások formájában. Születési támogatás, 
szemét támogatás, Bursa Hungarica, iskolakezdési támogatás stb. Ez hatalmas pénz. Nem biztos, 
hogy mindenáron emelni kell a támogatásokat.  
A templom támogatásával kapcsolatban csak annyi, hogy úgy tudom, hogy az a pályázat önrész 
nélküli.  
Óvoda támogatással kapcsolatban annyi, hogy ami be van tervezve támogatás, az csak akkor igaz, 
ha az óvoda kihasználtsága megfelel a tervezetnek. Tehát évente 20-25 milliót tesz a működéshez 
az önkormányzat, nem igaz, hogy az Állam átvállalta a teljes költséget.  
 
Kotroczó Balázs képviselő: Nagyon sokszor elhangzik, hogy Rétságon van pénz. Azt meg kell 
jegyezni, hogy ezért nagyon sokat kellett dolgozni. Köszönet érte az elődeinknek. Akik itt laknak, 
nézzenek szét, hogy lássák, nem állt meg az idő. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Vállalkozóknak lehet köszönni, hogy ennyi bevétel volt a helyi 
adóból. Reméljük, hogy ezután még több adó fog befolyni. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Nem azért ment el a laktanya pályázat, mert bontások voltak benne, 
hanem mert voltak tőlünk erősebb pályázók.  
 
Jávorka János  képviselő: A laktanyában a szennyvízvezetékkel is nagy problémák vannak. Nincs 
miről beszélni.  
A költségvetésnél említetted a jegyző személyét. A jegyzőnek kulcsfontosságú szerepe van az 
önkormányzatok életében. A jegyző személyét nem a Képviselő-testület dönti el, az a polgármester 
jogköre. Én annak lennék híve, hogy teljes állású jegyző lenne itt. Hozzáteszem, semmi bajom Dr. 
Varga Tibor úrral.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: A bértábla szerint kapott volna 220.000 Ft fizetést. Ti biztos nem 
szavaztatok volna neki magasabb fizetést.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Végtelen szomorú az, hogy az Állam így szembe fordítja a kétféle 
orvosi ellátást a finanszírozás kapcsán. Ez a szakrendeléseknél is igaz.  
Van ebben a költségvetésben nagyságrendileg 2000 tétel. Azért, mert pl. három kiesik belőle, mert 
azzal nem értesz egyet, Polgármester úr, azért az egészet nem megszavazni, az nem túl 
szerencsés. Ha mindenki így szavazna, akkor nem lenne költségvetés, és akkor nem működne 
semmi. 
Azt javasolnám, hogy legyen bent az egyházak támogatására egy bizonyos összeg, és ha bejönne 
egy kérelem, akkor abból lehetne támogatást adni.  
Az óvodával kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy a párhuzamos foglalkoztatást sem fizeti ki 
az Állam.  
A fogorvosi ellátással kapcsolatban annyit mondanék, hogy el lehet mondani, hogy kinek milyen 
fizetése van. Azt is el lehetne mondani, hogy a polgármesternek milyen fizetése van, soha senki nem 
vette ezt elő. Azt sem támogatja az Állam. A fogorvosi szolgálatnál ez 3,5 ember bére.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Az a gondom, hogy a környező településeken minimális összeggel 
járul az önkormányzat a fogorvosi ellátáshoz. Nem jártam olyan helyen, ahol egy fogorvosnak 3 
asszisztense van. Tőlem tíz is lehet. 
A Bizottsági ülésen nem az hangzott el, hogy tartalékba lesz téve az egyháznak kért támogatás, 
hanem az, hogy az ki lesz véve.  
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Kotroczó Balázs képviselő: A televíziónézők azt hihetik, hogy veszekedés van. A költségvetést meg 
kell vitatni. Ez is az.  
 
Varga Dávid Géza képviselő: Az előző hozzászólásomat úgy kezdtem, hogy költői kérdés. 
Szerintem arra nem várunk választ.  
Szerintem szavazni mindenki saját véleménye szerint fog, erre kár időt fecsérelni.  
Az elvonással kapcsolatban annyit, hogy én még mindig jobban örülök, hogy van 300 millió 
adóbevételünk, és elvesz az Állam, minthogy adna az Állam 90 milliót, de nem lenne adóbevételünk.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A fogorvosi kérdést tegyük tisztába. Az ember visszahall dolgokat. 
Például olyat, hogy milyen dolog az, hogy a fogorvos elvisz 8-9 milliót. A szegény ember azt hiszi, 
hogy én viszem el személyesen. Hat éve ugyanaz a szerződésem van, a fizetésem meg sem közelíti 
a polgármester fizetését. A polgármester egy évben 10.300.000 Ft-jába kerül a városnak. Ezt 
megszabja a törvény. Ez nem gond. Azt a pénzt sem a fogorvos viszi el, az a fogorvosi szolgálat 
ellátására kell. Ez kötelező feladata az önkormányzatnak. Az, hogy a szolgálatok hogyan jönnek ki 
ezekből az összegekből, az nem ennek az ülésnek a tárgya. Azt kérem, hogy a megfogalmazás 
legyen pontos, ha ilyenekről beszélsz.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ez egy vállalkozás. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Nem az. Már egyszer elmagyaráztam. A Járóbeteg Szakellátóba jön 
egy szakorvos. Van egy szerződése a kft-vel, és ezért ellát egy szakfeladatot. Azt gondolod, hogy a 
szakorvos fogja fizetni a rendelő felszerelését, az asszisztensnőt, a világítást, a fűtést, a stb-t? Ez 
vicc. Így van az önkormányzat is. Kötelező az önkormányzatnak fogorvosi ellátás üzemeltetése. Én 
nem vállalkozóként üzemeltetem a fogorvosi szolgálatot, úgy nem is vállaltam volna.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Rengeteg ember mondja, hogy sokszor el vannak küldve Vácra 
vagy Gyarmatra.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ha szájsebészeti beavatkozás szükséges, akkor – természetesen – 
tovább küldöm a beteget.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A háziorvos is tovább küldi szakorvoshoz az embert.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Tisztában vagyok azzal, hogy meddig tudok én megcsinálni valamit, 
és mikor kell másik szakemberhez küldenem valakit. Az a baj, mikor egy orvos elkezd barkácsolni.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kettő szavazás lesz. Aki a 2019. évi költségvetési rendelet 
megalkotásával egyetért, kérem, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen és 2 
tartózkodás szavazattal megalkotta az alábbi rendel etet: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
 
../2019. (II…..) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2019. 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 2019. 
évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 

 
I. 
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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, 
      e) Család és Gyermekjóléti Központ az V. 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 1.874.064.031 Ft-ban  állapítja meg. 

 
4.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az 1.874.164.031 Ft bevételi főösszegből  
 

a) felhalmozás célú bevételt 200 000 Ft-ban
b) működési célú bevételt 779 705 131 Ft-ban

C) 2018. évi pénzmaradványt 1 093 958 900  Ft-ban

d) Visszatérüléseket 200 000 Ft-ban  
 

állapítja meg 
    

(2) Az 1.874.064.031 Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az  
alábbiak szerint állapítja meg: 
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Beruházás 510 067 185  Ft-ban
Felújítás 5 905 512  Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz 513 080  Ft-ban

Fejlesztési célú kiadás összesen 516 485 777  Ft-ban

Személyi jellegű juttatás 201 387 723  Ft-ban

Munkaadót terhelő járulékok 39 618 236  Ft-ban

Dologi kiadás 258 391 864  Ft-ban

Támogatásértékű kiadás 3 417 140  Ft-ban

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 13 338 680  Ft-ban

Költségvetési szervek támogatása 226 869 577  Ft-ban

Szociális ellátás 41 852 760  Ft-ban

Működési kiadás 784 875 980  Ft-ban

Tartalék 572 702 274  Ft-ban

Befektetés 0  Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen 1 874 064 031  Ft-ban  
 
 
(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése 

szerint 73,0 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak 
létszáma 20,0 fő.  

(4) Az önkormányzat   
 

a) működési egyenlegét -5 170 849 Ft-ban

b) fejlesztési egyenlegét -516 085 777 Ft-ban

c) pénzmaradvány összegét 1 093 958 900 Ft-ban

d) tartalék összegét 572 702 274 Ft-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  

 
 
 

                                                                                                                  (Ft-ban)  
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Bevételi főösszeg 1 641 646 800 Kiadási főösszeg 1 641 846 800

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 39 663 646 Személyi jellegű kiadás 60 486 739

Támogatásérték bev. 32 237 572 Járulék 11 712 172

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 195 362 681

Helyi adó 352 350 000 Pénzbeni ellátás 41 852 760

Átengedett adó 8 800 000 Támogatásértékű kiadás 3 417 140

Központi támogatás 117 883 936 ÁHT-n k. pe. Átadás 13 338 680

Működési bevétel össz. 550 935 154 Intézményfinanszírozás 226 869 577

Fejlesztési célú bevétel 200 000 Fejlesztési kiadás 516 104 777

Pénzmaradvány 1 090 511 646 Tartalék 572 702 274

Visszatérülés 0 Befektetés 0

 
 (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  31,8 főben állapítja meg, 
melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 20,0 fő.  
 

 
6. § 

 
 
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal  költségvetésének  bevételi és kiadási 

előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  
(Ft-ban) 

Bevételi f őösszeg 72 215 198 Kiadási f őösszeg 72 215 198

Előzőből Előzőből:

Működési bevétel 50 400 Személyi jellegű kiadás 41 950 577

Támogatáértékű bevétel Járulék 8 367 831

Átvett pénzeszköz Dologi kiadás 21 896 790

Önkormányzati tám. 69 330 981 Fejlesztési kiadás 0

Működési bevétel össz. 69 381 381 Tartalék 0  
 
 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-6. számú 

mellékletek szerint jóváhagyja. 
 

(3) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 14,75 főben állapítja meg. 
(4) A köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. 
(5)  

 
7.§  

 
 

(1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és   
kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg . 

 
 
 

(Ft-ban) 
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Bevételi főösszeg 70 529 622 Kiadási főösszeg 70 529 622

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 52 486 054

Támogatásérték bev. 0 Járulék 10 470 860

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 7 572 708

Önkormányzati támogatás 70 398 673 Fejlesztési kiadás 0

Működési bevétel össz. 70 398 673 Tartalék 0

Pénzmaradvány 130 949
 

   (2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és 5-6. számú 
mellékletek szerint jóváhagyja. 

 
(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 15,5 főben állapítja meg. A 
nyugdíjazások miatt kötelező munkavégzési kötelezettség alóli felmentés  időtartamára  a 
Képviselő-testület  2019. 04. 15- 2019. 06.30  ig 1 fő dajka, 2019. szeptember 1-től - 2019. 
december 31-ig 1 fő óvónő, 2019. december 1-től - 2020. március 31. 1 fő dajka kettős 
foglalkoztatását engedélyezi 

 
 

8. § 
 

  (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének bevételi és 
kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. 

 
Ft-ban 

 
Bvételi f őösszeg 65 687 671 Kiadási f őösszeg 65 687 671

Előzőből előzőből

Működési bevétel 1 850 000 Személyi jellegű kiadás 28 029 890

Támogatáért.bev. Járulék 5 595 129

Átvett pe. ÁHT-n kívül Dologi kiadás 31 681 652

Önkormányzati támogatás 63 833 757 Fejlesztési kiadás 381 000

Működési bevétel össz. 65 683 757 Tartalék

Pénzmaradvány 3914  
 

 (2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV./1-
3. és IV./5-6.számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja.  

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

 
 
 

9.§ 
 

  (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének bevételi és 
kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. 

 
 
 
 
 

(Ft-ban) 
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Bevételi f őösszeg 23 784 740 Kiadási f őösszeg 23 784 740

Előzőből Előzőből:

Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 18 434 463

Támogatáértékű bevétel Járulék 3 472 244

Átvett pénzeszköz Dologi kiadás 1 878 034

Önkormányzati tám. 23 306 166 Fejlesztési kiadás 0

Működési bevétel össz. 23 306 166 Tartalék 0

Pénzmaradvány 478 574  
 
(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV./1-3. és 

IV./5-6.számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja.  
 
(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 6,0 főben állapítja meg,  

 
 

10.§ 
 
 

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

                                                                      11.§ 
 
 

(1)  A Képvisel ő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított bev ételi f őösszeg 
forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszl ását az 1., 2., számú melléklet , 
intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. szá mú melléklet, a központi 
támogatást az 5. számú melléklet részletezése szeri nt állapítja meg.   

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

 
 

12.§ 

A Képvisel ő-testület a 4. § (2) bekezdésében megállapított kia dási f őösszeg önállóan 
működő és gazdálkodó, valamint az önállóan m űködő költségvetési szervenkénti 
(címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – el őirányzatait, az 1. és 3. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

•  
•  

13.§ 
 
 

      A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint, 
állapítja meg. 

 
 
 

Támogatásérték ű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülr ől átvett és 
államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 
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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 
 
 

Általános és céltartalék 
 

17.§ 
 

A tartalék összegét a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 

18.§ 
 

Az Európai Uniós forrásból származó projekt megvalósulását a 11. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
 

III. 
A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai  

 
19.§ 

 
(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.  
 

20.§ 
 

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  

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, 
d) a Napköziotthonos Óvoda udvarának és vizesblokkjainak felújítását, 
e)  a Rétsági Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítését  
f) a 32 ha-os területen minimum 10 telek kialakítását  

jelöli meg. 
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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 csak a Képviselő-testület külön döntése alapján  

teljesíthetik, 
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 (2) bekezdés d)-e) pontjaiban meghatározott feladatokra pályázati forrás 
kihasználása szükséges,  

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

i)    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,  

j)     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.  

 
 (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.  

 
 

     21.§ 
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Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosításáról a Képviselő-testület dönt.  
 
 

22.§ 
 
 
(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. 
 
 
 
 

23. §  
 

 

(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: 
 

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. 
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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. 

 
24.§ 

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

 
25.§ 

 
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 
 

26.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

 
 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Var ga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február... 

 
 
                                           dr. Varga Tibor 
                                                jegyző 
 
A rendelethez tartozó táblázat a jegyzőkönyv végén mellékelve. 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a határozatban foglaltakkal egyetért, kérem, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
23/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 2018. 
évben benyújtott közművelődésfejlesztési pályázattal kapcsolatos 
vállalását. 
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A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázat bruttó összege a 
székcserékre és a díszkivilágítás beszerzésére 34.029.740 Ft volt. Az 
igényelt támogatás összege 30.626.766 Ft, a vállalt önrész 3.402.974 Ft 
volt a 79/2018.(IV.27.) Kt. határozat szerint. Az elnyert támogatás 
összege 1.824.200 Ft, az elvárt önrész 3.403.000 Ft. A tervezett 
fejlesztés 5.227.200 Ft-os összegből részben sem valósítható meg, 
ezért a 78/2018. (IV.27.) Kt. határozatot a Képviselő-testület 
visszavonja.  
 
A leutalt támogatást vissza kell fizetni. 
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
S Z Ü N E T 17.34 órától 17.48. óráig. 
 

3.) 2018. évi költségvetés módosítása  
                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A 2018. évi költségvetés módosítását többletbevételek, 
feladatelmaradások és technikai rendezések indokolják. Az átvezetések hatására az összevont 
költségvetés színvonala 1.887.124.000 Ft-ra módosult.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban vita nem alakult ki. Áttekintettük az egész éves könyvelést, és 
pontosítások kerültek átvezetésre. 
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára a 
rendelet-tervezetet. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a rendelet elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen  szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
../2019. (II….) önkormányzati rendelete 
 
a 2018. évi költségvetésr ől szóló, 3/2018. (II.26.) 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 2018. évi költségvetésről 
szóló 3/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 
módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és 
testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi 
rendeletet alkotja. 

 
             1.§ 

 
(2) 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 1.887.124 eFt-ban  állapítja meg. 

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

 
(1) A Képviselő-testület az 1.887.124 ezer Ft bevételi főösszegből  

a) felhalmozási célú bevételt 106.927 eFt-ban 
b) működési célú bevételt 864.213 eFt-ban 
c) 2017. évi pénzmaradványt 662.242 eFt-ban 
d )befektetés visszatérülést 250.000 eFt-ban  
e) 2019. évi központi támogatás  
  megelőlegezést                                                 3.742 eFt-ban    
állapítja meg. 

  
(2) Az 1.887.124 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak 

szerint állapítja meg: 
   
Beruházás                                                                     563.974 ezer Ft  
Felújítás                                                                           33.940 ezer Ft 
Felújítás Fejlesztésre átadott                                             7.532 ezer Ft 
Fejlesztési célú kiadás összesen:                             605.446 ezer Ft     
Személyi jellegű juttatás                                                226.769 ezer Ft    
Munkaadót terhelő járulék                                                43.114 ezer Ft  
Dologi kiadás                                                                  257.083 ezer Ft 
Támogatás értékű kiadás                                                   2.948 ezer Ft 
Péneszköz átadás ÁHT-n kívülre                                     12.156 ezer Ft 
Költségvetési szervek támogatása                                 239.529 ezer Ft 
Szociális ellátás                                                                34.377 ezer Ft  
Működési Kiadás                                                          815.976 ezer Ft  
Tartalék                                                                           465.702 ezer Ft 
Befektetések                                                                         0 
Költségvetési kiadások összesen                            1.887.124 ezer Ft  
    

 
(4) Az önkormányzat  

a) működési egyenlegét 48.237 eFt-ban, 
b) fejlesztési egyenlegét  - 498.519 eFt-ban, 
c) pénzmaradvány és tartalék egyenlegét 196.540 eFt-ban, 
d) befektetés egyenlegét 250.000 E Ft-ban,  
e) megelőlegezés összegét 3.742 eFt-ban állapítja meg. 
 

3.§ 
 
A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

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

előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg  
                                                                                                                  
Önkormányzat összesen:                                                                   (1.000 Ft-ban) 

Bevételi f őösszeg  1.632.727 Kiadási f őösszeg  1.632.727 

Előzőből:  Előzőből:  

Működési bevétel  39.186 Személyi jellegű  kiadás 68.149 

Támogatás értékű bevétel  44.769 Járulék 11.387 

Átvett pénzeszközÁHT-n kívülről 0 Dologi kiadás 196.620 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                                       5/2019. (II. 22.) számú jegyzőkönyve 
 

23 
 

Helyi adó 412.735 Pénzbeni ellátás 34.377 

Átengedett adó 7.945 Támogatás értékű kiadás  2.948 

Központi támogatás 116.059 ÁHT-n kívülre átadott  12.156 

Működési bevétel összesen 620.694 Intézmény finanszírozás 239.529 

Fejlesztési célú bevétel 106.927 Fejlesztési kiadás 603.683 

Pénzmaradvány 651.364 Tartalék 463.878 

Visszatérülések 250.000   

Megelőlegezés 3.742   
 

 
 

 (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 f őösszeg  89.534 Kiadási f őösszeg  89.534 

Előzőből:  Előzőből:  

Működési bevétel  408 Személyi jellegű  kiadás 55.906 

Támogatás értékű bevétel  747 Járulék 11.084 

Intézmény finanszírozás 85.615 Dologi kiadás 22.244 

Pénzmaradvány 2.764 Fejlesztési kiadás 300 
 

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

 
5.§ 

 
A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
7.§ (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási 

előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. 
 
                                                                                                                   (1000 Ft-ban) 

Bevételi főösszeg 70.741 Kiadási főösszeg 70.741 

Előzőből:  Előzőből:  

Működési bevétel  189 Személyi jellegű  kiadás 52.947 

Intézmény finanszírozás 68.407 Járulék 10.651 

Pénzmaradvány 2.145 Dologi kiadás 7.143 
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  Fejlesztési kiadás 0 
 
(2) A Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III /1-3. és 5-8. számú 

mellékletek szerint jóváhagyja. 
6.§ 

 
A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és § kiegészül  az alábbi (5) 

bekezdéssel. 
 

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 f őösszeg  71.452 Kiadási f őösszeg  71.452 

Előzőből:  Előzőből:  

Működési bevétel  2.645 Személyi jellegű  kiadás 33.828 

Támogatás értékű bevétel  0 Járulék 6.929 

Intézmény finanszírozás 62.888 Dologi kiadás 28.287 

Pénzmaradvány 5.919 Fejlesztési kiadás 584 

  Tartalék 1.824 
                                                                                                                   

 
(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV /1-3. 

és 5-7. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 
 

7. §  
 

A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a §  kiegészül a következő  (4) 
bekezdéssel. 

 
9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének  bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 
                                                                 (1000 Ft-ban) 

Bevételi f őösszeg  22.670 Kiadási f őösszeg  22.670 

Előzőből:  Előzőből:  

Működési bevétel  0 Személyi jellegű  kiadás 15.939 

Intézmény finanszírozás 22.620 Járulék 3.063 

Pénzmaradvány 50 Dologi kiadás 2.789 

  Fejlesztési kiadás 879 
 
(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a V./1-3. és 

V./5-6.számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja. 
(4) A Család- és Gyermekjóléti  Központ  fejlesztési kiadásait az V/8. számú  melléklet szerint 

jóváhagyja. 
 

 
                                                                          8.§ 
 

 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                                       5/2019. (II. 22.) számú jegyzőkönyve 
 

25 
 

(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. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép 
 
 

9.§ 
 

 
(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/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép 

 
 

10.§ 
 
 

(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/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép. 
(5) A R II/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/5. számú melléklete lép. 

 
 

11. § 
 

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

 
 

12.§ 
 

(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/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép. 
 

13.§ 
 

(1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép. 
(4) A R V/6.  számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép. 
(5) A R. a jelen rendelet V/5. számú melléklete szerinti  IV/8 számú melléklettel egészül ki.  

                                                     
                                                       14.§ 
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Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

 
4.) 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása  

                  Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A közbeszerzési törvény előírja, hogy a költségvetési év elején, de 
legkésőbb március 31-ig közbeszerzési tervet kell készíteni. Egy közbeszerzés előkészítése már 
folyamatban van. Hamarosan indítható a másik is. A közbeszerzési terv – természetesen - 
módosítható év közben.  
A határozati javaslatot 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Bizottság a Testület 
számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek?  
Ma hívott vissza Kovács Miklós mérnök úr, és hétfőre ígérte a Zöld város pályázat rábízott feladatait.  
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
23/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 2018. 
évben benyújtott közművelődésfejlesztési pályázattal kapcsolatos 
vállalását. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázat bruttó összege a 
székcserékre és a díszkivilágítás beszerzésére 34.029.740 Ft volt. Az 
igényelt támogatás összege 30.626.766 Ft, a vállalt önrész 3.402.974 Ft 
volt a 79/2018.(IV.27.) Kt. határozat szerint. Az elnyert támogatás 
összege 1.824.200 Ft, az elvárt önrész 3.403.000 Ft. A tervezett 
fejlesztés 5.227.200 Ft-os összegből részben sem valósítható meg, 
ezért a 78/2018. (IV.27.) Kt. határozatot a Képviselő-testület 
visszavonja.  
 
A leutalt támogatást vissza kell fizetni. 
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Rétság Város Önkormányzat – 2019. évi Közbeszerzési  terve  

A közbeszerzés tárgya  
A közbeszerzés 

tervezett 
mennyisége 

A közbeszerzés irányadó  
eljárási rendje 

Tervezett  
eljárás fajtája 

Az eljárás 
megindításá-
nak tervezett 

időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja  

I. Árubeszerzés 
1.       

II. Építési beruházás 

1. 
Rétság város 

közlekedésfejlesztési 
beruházásai 

1 
Kbt. Harmadik Rész 

(nemzeti rezsim) 
Kbt. 115.§ szerinti 

nyílt eljárás 
2019. február 2019. szeptember 

2. 

Vállalkozási 
szerződés Zöld Város 
kialakítása kivitelezési 

munkáira 

1 
Kbt. Harmadik Rész 

(nemzeti rezsim) 
Kbt. 113.§ szerinti 

nyílt eljárás 
2019. március 2020. április 

III. Szolgáltatás megrendelés 

1.       

 
Rétság, 2019……. 

                                                                                                                           
.................................... 

                                                                                                  Hegedűs Ferenc 
        polgármester 

 
Záradék: A 2019. évi közbeszerzési tervet Rétság Város Önkormányzata Képviselő testülete 
23/2019. (II.22.) számú képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá. 
 

5.) Közfoglalkoztatási hatósági szerz ődés megkötésének engedélyezése 
                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Járási Hivatal Munkaügyi kirendeltsége tájékoztatta az 
önkormányzatot arról, hogy 2019. március hónaptól a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 
program keretében újabb program indítására kerül sor. Rétság esetében a támogatási paraméterek 
90%-ról 70%-ra csökkennek. A foglalkoztatás időtartama március 1-től augusztus 31-ig szól.  
A határozati javaslatot a Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
Szerintem a 70%-os támogatás is csodálatos. Lesz ez még kevesebb is.  
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
25/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződés megkötésének 
tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 70%- os állami támogatás és 
maximum 15 % közvetlen költség elszámolása mellett, 2019. 03.01.-től 
2019.08.31-ig időtartamban, 15 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra 
kerüljön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, 
hogy a közfoglalkoztatási hatósági szerződést a fenti feltételekkel 
aláírja. 
 
Határidő: 2019. március 01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
6.) A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttm űködési megállapodás 

felülvizsgálata 
                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint minden év január 31-ig 
felül kell vizsgálni az önkormányzat, illetve a nemzetiségi önkormányzatok egymással kötött 
együttműködési megállapodásait. Ebben az évben a nemzetiségi elnökök nem jeleztek változtatási 
igényt. A belső ellenőr javaslatára a megállapodás ki lett bővítve a nemzetiségi önkormányzatokra 
vonatkozó részletes szabályozással. Az előterjesztés mellékletét képezi a kibővített együttműködési 
megállapodás. 
A bizottsági ülésen néhány pont pontosításra került, de a lényeg nem változott. A határozati 
javaslatot 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? Nincs. 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
26/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (képviseli: Hegedűs Ferenc  polgármester, 
székhely: 2652 Rétság, Rákóczi út 20.) továbbiakban Önkormányzat, 
másrészről Rétsági ………. Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli: …….. elnök, székhely: 2651 
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Rétság, Rákóczi út 20..) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat, 
valamint a Rétsági Polgármesteri Hivatal (képviseli: dr. Varga Tibor jegyző, székhely: 2651 Rétság, 
Rákóczi út 20.), továbbiakban Polgármesteri Hivatal 
 
 között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az Önkormányzat és a 
Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 
A megállapodás jogi háttérszabályozása: 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbiakban 
Mötv. 

− a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, továbbiakban Njt.  
− az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbiakban Áht. 
− az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
− a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 
A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködését meghatározó, az Njt -ben rögzített szabályokat, azaz: 

− a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátása (80. § (1-2) 

− a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 
előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és 
határidők kijelölésével, (80. § (3) a) 

− a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot 
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, 
felelősök konkrét kijelölését, (80. § (3) b) 

− a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 
kötelezettségekre, (80. § (3) c) 

− a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs 
részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (80. § (3) d), valamint a belső ellenőrzéssel, 
valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok 
teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. 

 
I. Nemzetiségi Önkormányzat működése,  

a személyi-tárgyi feltételek biztosítása 
1. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló jogi személy. Döntéseit önállóan hozza, éves költségvetése 
felett önállóan rendelkezik. Rétság Város Önkormányzata a Rétsági Polgármesteri Hivatalt jelöli ki 
kapcsolattartó intézményként. A kapcsolattartás kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat 
működéséhez szükséges, jelen megállapodásban rögzített személyi-tárgyi feltételek biztosítására 
terjed ki. Szerződő felek kijelentik, hogy nem sértik egymás autonómiáját, jelen szerződésben 
rögzítetteket nem lépik túl. 
2. Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat feladat ellátásához 
szükséges számítógéppel, nyomtatóval, készülékkel felszerelt, a Rétság, Rákóczi út 20. szám alatti 
titkárság megnevezésű kb.14 m2 alapterületű iroda helyiséget, az ülések megtartásához a 
Polgármesteri Hivatal kistárgyalóját, melynek alapterülete kb. 30 m2. A lakossági fórumok 
megtartására ingyenesen biztosítja a Rétság, Rákóczi út 20. szám alatti Házasságkötő termet, 
melynet területe kb. 120 m2. 
2/ Az iroda helyiség használatát munkanapokon, 8 és 12 óra közötti tartamban, igény szerint 
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biztosítja az Önkormányzat, legalább havi 16 órában. 
3/ A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket: 

− számítógép, 
− nyomtató, 
− telefon és fax, 
− zárható szekrény az iratok tárolásához.  

 
A fent felsorolt tárgyi feltételek a Polgármesteri Hivatal épületében kerülnek biztosításra. 
A Nemzetiségi Önkormányzat feladatai ellátását a Polgármesteri Hivatal székhelyén a köztisztviselői 
segítik az alábbi munkamegosztásban: 
- törvényesség biztosítása: jegyző 
- jegyzőkönyvek, meghívók gépelése, jegyzőkönyvek felterjesztése a Nemzeti Jogtárba, egyéb 

adminisztratív munka: irodai asszisztens, 
- pénzügyi feladatok: pénzügyi előadó, 
- munkaügyi feladatok, adóköteles kifizetések számfejtése: munkaügyi előadó, 
 
4./ A testületi meghívók elkészítésére a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kérése alapján, öt 
munkanapon belül kerül sor a Polgármesteri Hivatalban. Az ülések előterjesztései a hivatalban 
kerülnek elkészítésre az elnökkel való konzultációt követően. 
A testületi ülés jegykönyvének elkészítéséről az elnök gondoskodik. 
A hivatalos levelek és az ülések jegyzőkönyvei az Önkormányzat költségére, a hivatal 
közreműködésével kerülnek postázásra amennyiben azok feladásra bekerülnek az irodai 
asszisztenshez. 
5/ A testületi döntések elkészítéséhez szükséges sokszorosítási feladatokról a hivatal gondoskodik. A 
meghívókat és az előterjesztéseket a képviselők részére történő átadás az irodai asszisztens 
feladata. 
6/ Belső ellenőrzés eljárási és dokumentációs részletszabályai az Njt értelmezése hiányában az 
alábbiak szerint kerülnek rögzítésre. 
Az Önkormányzat eleget tesz a ………Nemzetiségi Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés 
alapján a ………Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos alábbi feladatainak: 

- a belső ellenőrzési tervvel kapcsolatos döntés előkészítése  
- a belső ellenőrzést végző szervezeti egység vagy külső személy kijelölése 
- a belső ellenőrzés egyes nemzetiségi feladataira vonatkozó határidők 
- belső ellenőrzés lefolytatásához szükséges gazdálkodási, pénzügyi, nyilvántartási 

szabályzatok elkészítése 
- a belső ellenőri jelentés-tervezet megismerése, észrevételezése 
- a belső ellenőrzési jelentésben feltárt esetleges hiányok orvoslásával (intézkedési terv 

elfogadásával) kapcsolatos együttműködés 
Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a hivatal jelen együttműködés szerinti valamennyi 
kötelezettségeit teljesíteni tudja a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökének szoros 
együttműködése, iránymutatása szükséges. 
 
II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje  
 
1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetés 
elkészítésének az Áht-ban megfogalmazott határidőt megelőző legalább 30 nappal a költségvetésre 
vonatkozó részletes információk ismeretében a pénzügyi előadó folytatja az egyeztetést a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. Ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat 
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elnöke rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi 
adatait, egyéb információkat. 
A jegyző a pénzügyi előadó közreműködésével készíti elő a Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetési határozatának tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését. A 
költségvetés elfogadásáról szóló határozatot az elnök haladéktalanul eljuttatja a pénzügyi előadóhoz. 
 
Felelős: 

a.) bázisévi adatok szolgáltatásáért: pénzügyi előadó 
b.) tárgyévi tervek adatszolgáltatásáért: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
c.) költségvetési határozat elkészítéséért: jegyző 

 
Határidő: szöveg szerint 
 
2. A költségvetési  előirányzatok módosításának rendje 
Ha a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér 
el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja 
a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a pénzügyi előadó az elnök adatszolgáltatása 
alapján készíti elő. 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók. 
Felelős: 

a.) adatszolgálatásért, testületi jóváhagyásért: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
b.) előkészítésért: pénzügyi előadó 
c.) költségvetési határozat elkészítéséért: jegyző 

 
Határidő: szöveg szerint 
 
3. Információszolgáltatás a költségvetésr ől 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a 
pénzügyi előadónak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. A havi, éves adatszolgáltatások esetében az 
adatszolgáltatást megelőző 15 napon belüli módosítások tekinthetők határidőben teljesítettnek. A 
határidőn túli adatszolgáltatás szankciója a Nemzetiségi Önkormányzatot terheli.  
Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Határidő: szöveg szerint 
A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 
 
A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves 
költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési 
beszámolót kell készítenie a központilag előírt formában és tartalommal. Az elnök a Nemzetiségi 
Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-ig,  3/4 éves helyzetéről 
november 30-ig, a zárszámadásról költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig tájékoztatja 
a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a 
hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az Önkormányzat költségvetése teljesülésének 
alakulását. 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                                       5/2019. (II. 22.) számú jegyzőkönyve 
 

32 
 

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Határidő: szöveg szerint 
 

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje,  
kötelezettségvállalás 

 

1. Költségvetési határozat végrehajtása 
 

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a jegyző a 
hivatal pénzügyi előadóján keresztül látja el. 
 
2. Kötelezettségvállalás rendje 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása 
(végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag 
……………. elnök, vagy távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén 
…………… …………., nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás rendjét 
a Nemzetiségi Önkormányzat alakítja ki, figyelembe véve az Áht. előírásait. A kötelezettségvállalás 
előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem 
használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás 100.000 
forint felett csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet. 
Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Határidő: folyamatos 
 
3. Utalványozás 

 
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag ………….., 
……………………………………. nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Az utalványozás 
rendjét a Nemzetiségi Önkormányzat alakítja ki. 
 
Utalványozni csak érvényesítés után lehet. 
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor. 
Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Határidő: folyamatos 
 
4. Ellenjegyzés 

 
A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzését a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
számviteli szakképesítésű köztisztviselője végzi. 100.000 Ft feletti kiadások esetén kötelezettséget 
vállalni csak pénzügyi ellenjegyzést követően lehet. A pénzügyi ellenjegyző meggyőződik arról, hogy 
a kötelezettségvállalás fedezete a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll-e. 
A pénzügyi ellenjegyző megtagadja a pénzügyi ellenjegyzést, ha a szükséges fedezet a 
költségvetésben nem biztosított. Amennyiben az elnök megtagadást követően utasítja az 
ellenjegyzőt az ellenjegyzés elvégzésére, a bizonylatra rá kell vezetni, hogy az ellenjegyzésre 
utasításra került sor.  
Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Határidő: folyamatos 
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5. Érvényesítés 
 

Az érvényesítést a jegyző által megbízott köztisztviselő: Erdeiné Horváth Krisztina pénzügyi-
számviteli szakképesítésű köztisztviselő végzi. 
Az érvényesítő meggyőződik arról, hogy a kiadás fedezete a Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll-e, elvégzi a számla számszaki és formai ellenőrzését, a 
kontírozást. Az érvényesítő megtagadja az érvényesítést, ha a szükséges fedezet a költségvetésben 
nem biztosított. Amennyiben az elnök megtagadást követően utasítja az érvényesítőt az érvényesítés 
elvégzésére, a bizonylatra rá kell vezetni, hogy az érvényesítésre utasításra került sor.  
Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Határidő: folyamatos 
 

6. Gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos felelősségek 
 

A gazdálkodás szabályszerűségéért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a gazdálkodás 
biztonságáért a Képviselő-testület felel. 
A gazdálkodás dokumentálását végző Polgármesteri Hivatal dolgozója nem felel az utólag 
benyújtott és pénzügyileg teljesített bizonylatok megfeleléséért, az előirányzat felhasználás 
betartásáért.  
A késedelmes vagy meghiúsult adatszolgáltatás teljesítéséért a Nemzetiségi Önkormányzat felel, 
ha 
- a tárgyhónapban keletkezett számláit legkésőbb tárgyhó 5-ig nem adta át a könyvelési 

feladatokat ellátó köztisztviselőnek, 
- bevételeinek vagy kiadásainak változásáról legkésőbb a tárgyhót követő 5-ig napjáig nem 

szolgáltatott testületi határozatot. 
A késedelmes vagy meghiúsult adatszolgáltatás teljesítéséért a Polgármesteri Hivatal felel, ha 
- a Nemzetiségi Önkormányzat határidőben történő adatszolgáltatása ellenére nem biztosította 

a könyvelést, illetve az előirányzat változások rögzítését, vagy 
- a Nemzetiségi Önkormányzat határidőben történő adatszolgáltatása ellenére határidőre nem 

készítette el a Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatást.  
 
7.  Összeférhetetlenségi szabályok  

 
- 7.1. Ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan a kötelezettségvállaló és az ellenjegyző 

azonos személy nem lehet. 
- 7.2. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra 

jogosult és teljesítést igazoló személlyel. 
- 7.3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 

igazolására irányuló feladatokat nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli 
hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

 

IV. A Nemzetiségi Önkormányzat forgalmi számlája 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma: 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmi 
számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott fenti pénzforgalmi 
számlán bonyolódik.  
 

V. Házipénztár  
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1.  A Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelő hely. 
2. A házipénztárból csak érvényesítést, utalványozást, 100.000 Ft feletti tételek esetén pénzügyi 

ellenjegyzést követően lehet kifizetést teljesíteni. 
3.  Az elnök legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5.napjáig köteles a pénzügyi ügyintézőnek a 

tárgyhónapra vonatkozó készpénzforgalomhoz kapcsolódó, a gazdasági eseményeket alátámasztó 
okmányokat hiánytalanul átadni. 

 
VI. Személyi kifizetések és adók megállapítása, bev allása, megfizetése  
 

1.  A munkaszerződések megkötése a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján az 
elnök hatásköre. Az elnök munkáltatói joggyakorlása során köteles figyelembe venni az 
összeférhetetlenségi szabályokat, mely szerint közvetlen hozzátartozójának munkáltatója 
nem lehet.  

 
2.  Személyi jellegű kifizetések számfejtéséről a kötelezettségvállalási és teljesítés igazolási 

bizonylatok alapján a Polgármesteri Hivatal munkaügyi előadója gondoskodik. Az elnök a 
számfejtéshez szükséges bizonylatokat, nyilatkozatokat köteles a kifizetési határidőt 
megelőző 5 munkanappal előbb az ügyintézőnek megküldeni. A számfejtési bizonylatokat a 
Hivatal az elnöknek adja át, aki gondoskodik a pénzügyi teljesítésről.  

 
3.  Amennyiben a Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzatok által leadott bizonylatok alapján 

megállapítja, hogy a kifizetés reprezentációs célból történt, illetve magánszemély részére 
kifizetett ellátmány elszámolása határidőben (felvételtől számított 30 nap) nem történt meg és 
ezért ellátmány felvevőjénél adófizetési kötelezettség keletkezik, akkor saját hatáskörben 
haladéktalanul gondoskodik az adó megállapításáról (számfejtéséről), és a fizetendő adó 
összegéről tájékoztatja az elnököt a bizonylatok átadásával egyidejűleg. 

 
4.  A személyi jellegű juttatások és a reprezentáció utáni közterhek számfejtése a Magyar 

Államkincstár által biztosított KIRA rendszerben történik a Nemzetiségi Önkormányzat 
adószámán. Az adó megfizetéséről a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a bevallás 
elkészítéséről a pénzügyi ügyintéző gondoskodik. A bevallás benyújtása a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének feladata és felelőssége. 

5. A Nemzetiségi Önkormányzat nem alanya az általános forgalmi adó törvénynek, ezért áfa 
bevallási és befizetési kötelezettsége nem keletkezik. Amennyiben a Nemzetiségi 
Önkormányzat adóstátusza megváltozik, arról az elnök a Hivatalt haladéktalanul értesíti, 
amely gondoskodik a módosítás kezdeményezéséről a Magyar Államkincstár és az 
adóhatóság felé. 

 
VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

A hivatal pénzügyi előadója a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi 
önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az 
elnök felelős. 
A Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője jogszabályban előírt rendszerességgel adatot 
szolgáltat a Központi Statisztikai Hivatal felé.  
 

VIII. A testületi ülésein részvételre köteles személy kijelölése 
A Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein -amennyiben az ülést megelőző legalább 5 nappal 
korábban meghívót kap - részvételre köteles személyként a jegyző kerül kijelölésre. Határidőben 
történt meghívásra, akadályoztatás esetén a jegyző más személyt is kijelölhet a képviseletre. 
Az együttműködési megállapodást minden évben január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint 
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módosítani. 
 
Rétság, 2019. ………………………… 
 

7.) Cafeteria szabályzat elfogadása 
                  Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A köztisztviselők cafetériája évente183.250 Ft és 205.000 Ft között 
állapítható meg. Az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet ebben az évben 200 ezer 
forintban határozta meg valamennyi Intézmény vonatkozásában ezt a keretet. A cafetéria 
szabályzatban a munkáltató meghatározza a juttatási elemeket, de az elemek közötti választás joga 
mindig a munkavállalóé. Ebben az évben jelentősen megváltoztak a cafeteria szabályai, a juttatási 
elemek és a járulékok is. A bizottsági ülésen annyi hangzott el, hogy mivel az Erzsébet utalvány 
kikerült a választható elemek közül, az önkormányzat tájékoztatása szükséges a dolgozók felé arról, 
hogy melyik juttatást választhatják.  
A Bizottság a cafeteria szabályzat elfogadását 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Belemerültem mostanában a cafetéria használatba. Mintegy 40.000 
Ft-os különbség van éves szinten, ha valaki a Széchenyi kártyát választja a készpénz helyett. 
Számos élelmiszerbolt nagyon jól kezeli a Széchényi kártyának a vendéglátás című rubrikáját. Azzal 
148.000 Ft-ot tud igénybe venni az, aki eddig Erzsébet utalványt használt.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm a Bizottságnak, hogy ezt kapják a dolgozók.  
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
27/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. 
évi cafeteria szabályzat jóváhagyása című előterjesztést.  
 
A határozat mellékletét képező cafeteria szabályzatot 2019. január 1. 
naptól jóváhagyja.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Szabályzat  

a Rétsági Polgármesteri Hivatalban 2019. január 1-j étől érvényes 
cafetéria juttatási rendszer alkalmazásához 

I. 
A választható béren kívüli (cafetéria) juttatások r endszere 

A cafetéria rendszer 
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A közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (továbbiakban Kttv.), és a 
közszolgálati tisztvisel ők részére adható juttatásokról és egyes illetménypó tlékokról szóló 
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet biztosít kerete t a közszolgálati tisztvisel ői cafetéria 
rendszer m űködtetéséhez. A cafetéria, mint rendszer szabályait  egyéb jogszabályok 
tartalmazzák.  

Az adható cafetéria keretet az éves költségvetési t örvény, illetve rendelet állapítja meg. 

A cafetéria-juttatás rendszer lényege, hogy a Hivat al közszolgálati tisztvisel ői, a Kttv-ben 
megjelölt cafetéria juttatások közül - az éves költ ségvetési rendeletben meghatározott éves 
bruttó keretösszegen belül az egyes juttatásokra me ghatározott mértékig - szabadon 
eldönthetik, hogy az adott évben mely juttatásokat milyen mértékben kívánják igénybe 
venni. A cafetéria tehát nem más, mint a béren kívü li juttatások rendszere, rugalmasan 
alakítható csomagba rendezve. A rendszer bevezetésé vel a munkáltató a juttatások olyan 
rendszerét hozza létre, amely lehet ővé teszi, hogy meghatározott keretösszegen belül, 
meghatározott szolgáltatások kínálatából a munkavál lalók egyéni igényeiknek megfelel ően 
válasszák ki a béren kívüli juttatásokat. A fentiek ről a közszolgálati tisztvisel őnek minden 
évben nyilatkoznia kell. 

A cafetéria juttatás kiterjed a prémiumévek program ról és a különleges foglalkoztatási 
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény hatálya alatt álló közszolgálati jogviszonyban 
állókra, valamint a polgármesteri tisztséget betölt őre is. A prémium évek programban részt 
vevő közszolgálati tisztvisel őt a bruttó keretösszeg 30 %-a illeti meg függetlenü l attól. hogy 
van-e munkavégzési kötelezettsége, vagy sem. 

A cafetéria juttatás kiterjed Rétság Város Önkormán yzata, a Napköziotthonos Óvoda, 
Család- és Gyermekjóléti Központ és a Városi M űvelődési Központ és Könyvtár 
intézményeknél munkaviszonyban (közalkalmazotti és az MT hatálya alá tartozó) álló 
dolgozókra is. Ahol a szabályzat közszolgálati tisz tvisel ő megnevezést tartalmaz, azt 
értelemszer űen kell alkalmazni a közalkalmazottakra és a MT sze rinti munkavállalókra is. 

Nem terjed ki a cafetéria juttatás a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 
Közfoglalkoztatási Osztálya által kiközvetített dolgozókra (közfoglalkoztatottakra). 

A cafetéria juttatási rendszer körébe az alábbi jut tatások tartoznak 

 Béren kívüli juttatási elemek  
a) SZÉP kártya szálláshely alszámla,  
b) SZÉP kártya vendéglátás alszámla, 
c) SZÉP kártya szabadid ő alszámla 

1.  Egyes meghatározott juttatások 
a) SZÉP kártyán az egyes alszámlákra meghatározott keretösszegen felül adott juttatás, 
 

2. Munkabérként adózó juttatások  
a) pénzösszeg juttatás 

 
A cafetéria alapértelmezett csomag : a cafeteria közterheinek változása miatt nem beállított. 

 
Cafetéria keret meghatározása 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éves költségvetési rendeletében az adott 
évre vonatkozó cafetéria keretösszeget határozza meg. 

A közszolgálati tisztviselők cafetéria juttatására vonatkozó szabályok 

Minden közszolgálati tisztviselő egyenlő feltételek mellett, egyéni igényeinek megfelelően - a 
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törvényi előírások figyelembevételével meghatározott kedvezményes adózású mértékig, - választhat 
a rendszerbe bevont szolgáltatások közül. Az igénybe vehető elemek körét a mindenkor érvényes 
személyi jövedelemadóról szóló törvény határozza meg, ezek közül választ a munkáltató. 
 
A közszolgálati tisztvisel ő írásban, vagy (lehet őség szerint) elektronikus úton tárgyév 

március 1-jéig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor, az els ő munkában 
töltött napot követ ő 10 napon belül nyilatkozik arról, hogy a cafetéria -juttatás belül milyen 
juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat ezt követ ően egy alkalommal módosítható. A 
nyilatkozatot a szabályzat 1. számú melléklete  tartalmazza.  

A cafetéria nyilatkozattétellel egyidejűleg további, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó 
nyilatkozatokra van szükség, amelyet az adószabályok írnak elő. A köztisztviselő a nyilatkozatokat a 
cafetéria nyilatkozattal egyidejűleg köteles megtenni két példányban. melyből egy példány a 
munkáltatót a másik a köztisztviselőt illeti meg. A nyilatkozatokat 5 évig meg kell őrizni. A 
nyilatkozatokat a 2. számú mellékletek tartalmazzák. 

A cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást 
teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A keretösszeget a cafetéria minimum 
kivételével ezer forintra kerekítve kell megállapítani. 

Nem jár cafetéria-juttatás azon időtartamra vonatkozóan, melyre a közszolgálati tisztviselő saját 
kérésére vagy önhibájából illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult (szülési szabadság 30 napot 
meghaladó időtatama, fizetés nélküli szabadság, igazolatlan távollét stb.) 

A közszolgálati jogviszonyt létesítő új dolgozók a belépést követően szereznek jogosultságot a 
cafetéria keretre. A jogosultság mértékét naptári napra arányosan kell meghatározni. Amennyiben a 
közszolgálati tisztvisel ő közszolgálati jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos 
részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria juttatás értékét a távollét utáni első munkanapon, 
illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetnie, illetve - a közszolgálati tisztvisel ő 
választása szerint, ha a juttatás természete ezt le hetővé teszi – vissza kell adni.  

Nem kell visszafizetni a cafetéria juttatás értékét , ha a jogviszony „a közszolgálati tisztviselő 
halála" okból sz űnik me g. Amennyiben a közszolgálati tisztviselőt a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria 
juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. A közszolgálati tisztviselő év közben történő 
áthelyezése esetén, az áthelyező közigazgatási szerv, igazolást állít ki, a közszolgálati tisztviselő által az 
időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafeteria juttatás összegéről. Ha a közszolgálati tisztviselő 
a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria juttatást vett igénybe, visszafizetési 
kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe 
vehető cafetéria juttatás értékét - legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig - 
csökkenteni kell. 

A határozott időre szóló közszolgálati jogviszonyban, valamint részmunkaidős foglalkoztatás 
keretében foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőnek a teljes cafeteria keretösszeggel számolva, a 
jogviszonyban töltött idő arányában kell megállapítani a cafetéria keretet. 

II. A cafetéria szabályzat célja 

Egyéni választási lehetőség biztosítása a munkavállalók meghatározott csoportja számára a béren 
kívüli juttatások terén, amelyek rugalmasan igazodnak a dolgozók személyes igényeihez. 

III. A cafetéria juttatás 4 legfontosabb alappillér e: 

1. Döntési szabadság  
2. Rugalmasság 
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3. Tudatosság  
4. Költséghatékonyság  

IV. Alapelvek  

Egyenl ő elbánás elve:  a Rétsági Polgármesteri Hivatal minden közszolgálati jogviszonyban álló 
munkavállalója egyenlő feltételek mellett választhat a rendszerbe bevont juttatások közül. 
Költséghatékonyság elve:  A cafetéria rendszer olyan juttatási elemeket tartalmaz, amelyek a 
készpénz-juttatásnál (bérnél) kedvezőbb feltételekkel adóznak az adott évre vonatkozó törvényi 
szabályozás szerint. A keretösszeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség, mivel ez a megoldás 
ellentétes lenne a jogintézmény céljával. 
Rugalmasság elve:  A munkavállaló — saját élethelyzetének, életkörülményeinek és 
szükségleteinek megfelelően — szabadon választhat a felkínált lehetőségek közül a megadott 
keretek között. 
Tudatos választás elve:  A munkavállaló a költségvonzatok ismeretében választ a felkínált juttatások 
közül.  
Költségsemlegesség elve:  a munkavállaló a bruttó költségkeretét költi. Ebből kifolyólag a 
munkáltató számára közömbös, hogy a munkavállaló melyik juttatást választja, hiszen a 
munkáltatónak bármelyik választás ugyan annyiba kerül.  
Nettó összegb ől teljes célköltség számítás elve:  Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló által 
kiválasztott juttatásból igényelt nettó értékhez hozzáadjuk az estleges közterheket (adó), így a 
munkavállaló cafetéria keretét a teljes célköltség csökkenti. Képlettel: Nettó összeg + Személyi 
jövedelemadó + szociális hozzájárulási adó + Munkaadók által fizetendő közterhek = Teljes 
ráfordítás. 

Kerettúllépés elve:  a munkavállaló számára megengedett, hogy a rendelkezésére álló időszaki 
cafetéria keretből az időarányos résznél akár többet is felhasználjon. Ennek feltétele azonban, hogy 
a munkavállaló a Cafetéria nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy amennyiben a juttatásokra való 
jogosultsága időközben megváltozik (pl.: kilépés, keresőképtelenség stb.), úgy az időarányosan járó 
keret túllépése miatti többletfelhasználást a jogalap nélkül felvett munkabér visszafizetésére 
vonatkozó szabályok szerint a munkáltatónak megtéríti. 

A SZÉP Kártya feltöltés nem egyenlő részletekben kerül felkínálásra, de a többi juttatási elemnél 
követni kell az arányosság elvét, tehát a keretnek megfelelően lehetőleg havi egyenlő mértékben kell 
azt igénybe venni. 
Maradvány összegek elve: az egyéni cafetéria keretből esetleg fel nem használt maradvány 
összeg, a következő időszakra nem vihető át. 
Arányosítás elve:  munkavállalók a foglalkoztatási időkerettel arányosan jogosultak a cafetéria 
keretre. 
Azt a munkavállalót azonban, akinek a választásra való jogosultsága bármilyen okból kifolyólag év 
közben módosul (pld.: belépés, kilépés, keresőállomány változás, stb.), időarányosan (naptári napra 
vetítve) illeti meg a cafetéria keret. 
Periodicitás elve:  A választásra jogosult munkavállalók minden évben meghatározott időben 
választhatnak. A soron következő időszakra vonatkozó választás időpontjáról és feltételeiről a 
választásra jogosultak vezetői levélben kapnak értesítést.  
Aktuális költségvetés elve:  A cafetéria rendszerben felosztható keretösszeg (teljes költségkeret) és 
a hozzájutási feltételek minden évben a költségvetési tárgyalás keretében, illetve az önkormányzat 
mindenkori költségvetési helyzetének függvényében kerül meghatározásra. A Képviselő-testület az 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletében felhatalmazást adhat a cafetéria kifizetésére az éves 
költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra. 
 
V. A Cafetéria nyilatkozat érvényessége 
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A Cafetéria nyilatkozat az azon megadott lejárati időig érvényes. Lejárati idő után a dolgozónak új 
nyilatkozatot kell kitöltenie, melyen az előző nyilatkozattól eltérően is választhat. 

VI. Cafetéria nyilatkozat id őközi módosítása  

A Cafetéria nyilatkozat lejárat előtti (időközi) módosítása csak rendkívül indokolt esetben, 
megváltozott élethelyzetből adódóan, egyedi kérelem alapján lehetséges. Az időközi módosítást a 
munkavállaló külön írásbeli kérelem alapján kérvényezheti. A kérelmet közvetlen felettesének kell 
átadnia, aki azt továbbítja a személyzeti ügyintézőnek. A döntésről a személyzeti ügyintéző írásban 
tájékoztatja a kérelmezőt. 

VII. Cafetéria nyilatkozat hiánya  

Azok a munkavállalók, akik saját hibájukból kifolyólag nem adják le a megadott határidőre a kitöltött 
és általuk aláírt Cafetéria nyilatkozatot, azok automatikusan az alapértelmezettként beállított juttatási 
csomagban részesülnek.  

VIII. Hatályba lépés  

Jelen Cafetéria Szabályzat 2019. január 1.-én lép h atályba. 

Rétság, 2019. január  

Dr. Varga Tibor 
        jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
 

 
NYILATKOZAT 

a 2019. évi cafetéria keret felhasználásához 
 
A nyilatkozó magánszemély: 

 
1. neve:…………………………………..     2. adóazonosító jele:………………………… 
 
3. állandó lakóhely: ………………………………………………………………………… 

 
4. A munkáltató által főállású, teljes munkaidős közszolgálati tisztviselő részére meghatározott 
egységesen 200.000 Ft/év -bruttó összeg – cafetéria keretösszeg (részmunkaidőben dolgozók 
esetén a munkaidejük arányában, év közbeni belépők esetén a az év végéig hátralévő naptári napok 
arányában megállapításra került keretösszeg) felhasználásáról az alábbiak szerint nyilatkozom:  

   
A nyilatkozat id őtartama: 2019. január 01- tól 2019. december 31-ig 
 
Rendelkezésre álló összeg bruttó      ……………..Ft/év 
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Közteher: 34,5 %: 
a) SZÉP kártya szálláshely alszámla:     ……………..Ft/ év 
b) SZÉP kártya vendéglátás alszámla:     ……………..Ft/ év 
c) SZÉP kártya szabadid ő alszámla:     ……………..Ft/év 

 
Közteher: 40,71% % 

d) SZÉP kártyán az egyes alszámlákra meghatározott keretösszegen felül adott juttatás:  
       ……………..Ft/év 

 
Közteher: 79, 699% 

e) készpénzfizetés béren kívül    :  ……………..Ft/év  

Hozzájárulok ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom / a cafetéria-jogosultságom 
megszűnése esetén az időarányos cafetéria keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások 
összege, valamint ezek adó –és járulékterhe az illetményemből (munkabéremből) levonásra 
kerüljön.1 Kijelentem, hogy a Cafeteria Szabályzatban foglaltakat ismerem, a jutatásokkal 
kapcsolatos tájékoztatót megkaptam.  

Belföldi illetőségű magánszemélynek minősülök/ nem min ősülök 
(A megfelelő szövegrész aláhúzandó)  
 

Rétság, 2019. …………… 
 
                                                                                  …………………………………… 

                                                                                       A magánszemély vagy törvényes 
                                                                                              képviselőjének aláírása 
…………………………………. 
 Átvev ő bélyegz ője, aláírása 
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2.  számú melléklet 

Nyilatkozat 
 

 
Név:  
Születési hely, idő:  
Adóazonosító jel:  

Kijelentem, hogy 2019 évben a mai napig SZÉP kártya juttatásban: 

- nem részesültem, 

- a következők szerint részesültem:1 

Cafetéria elem 
megnevezése 

Juttatás dátuma Támogatás értéke 
nettó Ft 

Támogatás értéke 
bruttó Ft 

    
    
    
    
 
Büntetőjogi, munkajogi és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatom 
megfelel a valóságnak. A valótlan nyilatkozatból származó minden további adó és járulékteher 
engem terhel. Amennyiben a kapott juttatás után a munkáltatónál adó és járulékfizetési kötelezettség 
lép fel, felhatalmazom a munkáltatómat, hogy munkabéremből vonja le ezeket. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat bármely tartalmi részében az év során változás 
történik, úgy köteles vagyok erről a munkáltatót tájékoztatni. Tudomásul veszem, hogy ezen 
tájékoztatás elmulasztásának következménye engem terhel.2 

 
 
………….. év …………………………. hó …………. nap 

                                                                                       ……………………………………… 
                                                                                              nyilatkozatot tevő neve 

A nyilatkozatot átvettem: 

Kelt, 2019.  
                                                                                    ……………………………… 

 ___________________________  
1 Megfelelő rész aláhúzandó. 
2 A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 
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3.  számú melléklet 

A cafetéria-juttatás rendszerében nyújtható juttatá sokra vonatkozó részletes szabályok: 

 
SZÉP kártya  
A Széchenyi Pihenőkártya névre szóló, bankkártya elven működő elektronikus utalványkártya. A 
kártyával a munkavállalók saját és családjuk üdülését és kikapcsolódását, étkezését fedezhetik. 
hiszen a szálláshely utalvány mellett ugyanezen kártya segítségével igénybe vehetik a vendéglátás 
és szabadidő utalványokat is. A szálláshely utalványt szállásszolgáltatásra, a vendéglátás utalványt 
meleg étkeztetésre, míg a szabadidő utalványt kulturális programokra. sport és wellness 
tevékenységekre, fürdőkre és élményparkokra egyaránt fel tudják használni. Családtagoknak névre 
szóló társkártya is igényelhető, A munkavállaló SZÉP kártyája első alkalommal ingyenes, a 
társkártya, az elveszett kártya pótlása, kártya csere 1500 Ft + ÁFA). 

 

Szálláshely alszámla (Kedvezményes adózási határ: 2 25.000 Ft/év) 

Felhasználható: 

• Szálláshely-szolgáltatás 
o szállodai szolgáltatás 
o üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
o kempingszolgáltatás 
o egyéb belföldi szálláshely-szolgáltatásból a családi panzió szolgáltatása 

• Belföldi utazásszervezés (belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése) 
• A szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen, a szálláshely-szolgáltatással együttesen 

fizethető bármely szolgáltatásra 
• Fizikai közérzetet javító szolgáltatások közül gyógyfürdőkre 
• Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből strandszolgáltatásra 

Vendéglátás alszámla (Kedvezményes adózási határ: 1 50.000 Ft/év) 

Felhasználható: 

• étkezés (éttermi vagy mozgó vendéglátás formájában 
• egyéb vendéglátás, közétkeztetés 
• fizikai közérzetet javító szolgáltatások közül gyógyfürdők 
• máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből strandszolgáltatás 
• belföldi szálláshely-szolgáltatás (részletesen lásd a szálláshely-szolgáltatás leírásánál) 

 
 
 
 

Szabadid ő alszámla (Kedvezményes adózási határ: 75.000 Ft/év ) 

 
Felhasználható: 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                                       5/2019. (II. 22.) számú jegyzőkönyve 
 

43 
 

• egyéb humán-egészségügyi ellátásból a fizikoterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, 
a diagnosztikai szolgáltatás, a terhes gondozás, és az egyéb máshová nem sorolt humán 
egészségügyi ellátás 

• előadó-művészet 
• múzeumi tevékenység 
• növény-, állatkert és természetvédelmi terület látogatása 
• vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
• máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből a szabadidőpark- és 

strandszolgáltatás, sípálya és sporthajó kikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős 
létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése 

• fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
• testedzési szolgáltatás 
• egyéb sporttevékenységből verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, sporthorgászat és a 

sportesemények rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a szabadidős 
sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja 

• belvízi személyszállítás 
• egyéb foglalásból az idegenvezetés 
• sportlétesítmény működtetéséből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és bérlet értékesítése 
• sportegyesületi tevékenység 
• sport, szabadidős képzés 
• szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
• belföldi szálláshely-szolgáltatás (részletesen lásd a szálláshely-szolgáltatás leírásánál) 

 

Készpénzkifizetés béren kívül 

Cafeteria keret terhére választható, azonban adózás a megegyezik a normál jövedelmével.  
 
 
 

8.) Közbeszerzési El őkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztása 
(Közlekedésfejlesztési pályázat) 

                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az ide vonatkozó törvény alapján Közbeszerzési előkészítő, illetve 
bíráló bizottsággal kell rendelkezni. A bíráló bizottság elnökét és tagjait a hatályos törvények alapján 
a Képviselő-testületnek kell megbízni. A bizottság, az előírások alapján minimum háromtagú, és 
biztosítani kell a közbeszerzés tárgya szerinti jogi, illetve pénzügyi szakértelmet is. 
Közbeszerzésenként kell dönteni az ilyen bizottság felállításáról. Döntéshozó nem lehet a bizottság 
tagja (polgármester, képviselők).  
Bizottsági ülésen javaslat született a bizottság tagjairól a Közlekedésfejlesztési pályázathoz. 
Elnöknek a Bizottság Szabó Klárát javasolta. Tagoknak Fodor Ritát, Bulejka Andrást, Girasek 
Károlyt, Márkus Pált és Vandornyik Dénest.  
Ezt a bizottsági összetételt 7 egyöntetű igen szavazattal javasolja a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság elfogadni a Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
28/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a „Rétság város közlekedésfejlesztési 
beruházásai” tárgyú közbeszerzésére az alábbi összetételű bizottságot 
választja meg: 
 
1.)   Szabó Klára, elnök 
2.)   Fodor Rita Mária, tag 
3.)   Bulejka András, tag 
4.)    Márkus Pál, tag 
5.)    Girasek Károly tag 
6.)    Vandornyik Dénes tag. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
9.) Vízkorlátozási intézkedési terv jóváhagyása 

                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A DMRV megküldte az általa elkészített és korszerűsített 
vízkorlátozási intézkedési tervet Rétság vonatkozásában. Ezt az intézkedési tervet a Képviselő-
testületnek kell jóváhagyni. Az ülésen ezzel kapcsolatosan vita nem alakult ki. Javasolja a Bizottság 
elfogadni a vízkorlátozási intézkedési tervet 7 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testület 
számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
29/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Vízkorlátozási intézkedési terv jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vízkorlátozási 
intézkedési tervet jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Melléklet a jegyzőkönyv végén csatolva.             
 

 
 

10.) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2019.évi támogatására  
                       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Képviselő-testület minden évben hirdet pályázatot ilyen célra. A 
2019. évi pályázati kiírásra beérkező pályázatokról a márciusi ülésen dönt a Testület. Az előző 
években minden esetben megállapodásokat kötöttünk mind a sportegyesületekkel, mind a civil 
szervezetekkel. A támogatás összegének pénzügyi elszámolásával a szervezetek maradéktalanul 
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eleget tettek. Elkészült a rendelet előírását tartalmazó adatlap is, így valamennyi pályázó egységes 
formában, összehasonlítható adatokkal, azonos terjedelemben nyújthatja be a pályázatát. 
A bizottsági ülésen apróbb javítások történtek a szövegben. A pályázatot papír alapon is és 
elektronikusan is be kell nyújtani. A benyújtási határidő 2019. március 18. 12:00.  
A bizottsági ülésen vita alakult ki arról, hogy legyen-e hiánypótlási lehetőség. Végül a Bizottság úgy 
döntött 7 igen szavazattal, hogy maradjon az eredeti szövegben megjelölt kiírás. Az így kialakult 
határozati javaslatot 7 egyöntetű igen szavazattal támogatta a Bizottság a nyugdíjas klubok, a civil 
szervezetek és a sportegyesületek vonatkozásában is. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzon, aki a sportszervezetek támogatásáról szóló határozati javaslat elfogadásával 
egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
30/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport 
támogatás pályázati feltételeire vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-
testület 2019. 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, 
- 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 Megyei Bíróság 

által az egyesület hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem 
régebbi kivonat egy példányát. 

 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 18. 12,00 óra 
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A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a 
rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat 
érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. 
 
A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: 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 2019.” 
 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzon, aki a nyugdíjas klubok támogatásáról szóló határozati javaslat elfogadásával 
egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
31/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
A képviselő-testület 2019.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas 
klubok működését. A 2019.évi működés támogatásához benyújtott 
kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell tartalmaznia: 
A nyugdíjas klub 

- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2018.évi beszámolót 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként 

részletezett összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét. 
- 2018.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást 
- 2019.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével 

- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a 
rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat 
érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. 
A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: 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 2019.” 
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a 
rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat 
érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. 
 
A támogatási igények benyújtásának határideje: 2019. március 18. 
12,00 óra 
A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2019.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 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzon, aki a civil szervezetek támogatásáról szóló határozati javaslat elfogadásával 
egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
32/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019-ban is 
támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket és 
közösségeket, ezért az Önkormányzat 2019. 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 2018. 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 2019. 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, valamint a 
rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat 
érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. 
. 
A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás 
céljáról, az elszámolás 
rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A 
támogatás a szervezet vagy közösség működésének segítségét 
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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: 2019. március 18. 12,00 óra 
A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: 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 2019.” 
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 

 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: El kell mondani, hogy nincs hiánypótlás. 
 

11.) A Nyárfa úton lév ő lépcs őfeljáró és szemeteskuka tároló helyek    
      pótmunkáinak megrendelése 

                       Előterjesztő: Jávorka János képviselő  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az elmúlt évi városkarbantartási feladatok közé tartozott a Nyárfa utca 
5. és 8. számú lépcsőházak előtti lépcsőfeljáró és kukatároló felújítása. Időközben lakossági kérés 
alapján kiterjesztésre kerültek a feladatok. 3 lépcsőfeljáró és 6 kukatároló kerülne kialakításra. A 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy ezekkel a munkákkal a Nyárfa utca egységes képet mutatna. A 
munkát pótmunkaként kell megrendelni, ez megtörtént, az árajánlat is megérkezett.  
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára az 
előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: El kell mondani, hogy nem lett beletéve az összes lépcsőház előtti 
lépcsőfeljáró. Azokat is bele kell tenni. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ezt a határozatot meg kell hozni, és utána a maradékot is meg kell 
nézni, tájékozódni, hogy van-e igény. 
 
Girasek Károly  bizottsági tag: A bizottsági ülésen kellett volna kiegészítő javaslatokat tenni. Ez a 
mostani javaslat így kerek, ahogy van. A márciusi ülésen kerül sor a karbantartási terv benyújtására, 
ott lehet újabb igényeket felvenni.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Most vannak ott, célszerű lenne most megcsináltatni.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
33/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyárfa 
úton lévő lépcsőfeljáró és hulladékgyűjtő helyek pótmunkáinak 
megrendelésének lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pótmunkákra a Váci Útépítő Kft. bruttó 3.596.693. 
Ft-os árajánlatát elfogadja. A határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződést jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.  
 
A pótmunkák összegét a 2019. évi költségvetés tartalmazza. 
 
A Váci Útépítő Kft-től a Nyárfa u. 2-4. szám előtti ingatlanokra további 
árajánlatot és szerződéstervezetet kell kérni. 
 
Határidő: 2019. március 08. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
12.) A Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2018. évi beszámolója 

                       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A beszámolót mellékelte az egyesület. Taglétszámuk 2018-ban nem 
változott.  Tárgyévben a feladataikat elvégezték. A beszámoló tartalmazza ezeket a 
tevékenységeket.  
A bizottsági ülésen vita ezzel kapcsolatban nem alakult ki. A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslát elfogadásával egyetért.  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
34/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi munkájáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az Egyesület 2018. évi beszámolóját tudomásul 
veszi, a 2019. évre eredményes munkát kíván. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
13.) A Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2018. támogatás megállapodás 

                  módosítási kérelme 
                      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A támogatottakkal gyakran előfordul, hogy az eredeti tervtől eltérően 
máshogy alakul a tényleges felhasználás. Ebben az esetben is erről van szó.  
A módosítási kérelmet a Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény?  
Én a magam nevében megköszönöm az egész éves munkájukat.  
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Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. kérem, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
35/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi önkormányzati 
támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban 
szereplő felhasználási cél az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 

Cél 
Módosított  
összeg (Ft) 

 
Üzemanyagköltség: 78 557 Ft 
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése 70 405 Ft 
Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga: 92 063 Ft 
Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak): 192 475 Ft 
Élelmezés, védőital 114 072 Ft 
Könyvelői díj: 0 Ft 
Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata: 0 Ft 
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó 
anyagköltségek: 342 811 Ft 
Adminisztrációs költségek: 3 590 Ft 
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés: 63 614 Ft 
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése 165 990 Ft 
Rétság térségi tűzoltóverseny költségei: 0 Ft 
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése 81 431 Ft 
Összesen:  1.205 008 Ft 

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező megállapodás módosítást aláírja. 

Határidő:  2019 március 08. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 
1.sz. 
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mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Fábián János elnök – között 2018. évi 
önkormányzati támogatás módosítása felhasználása tárgyában: 
 

1.) A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul. 
 

2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 

Cél 
Megállapodás módosítás 

szerinti összeg (Ft) 
 
Üzemanyagköltség: 78 557 Ft 
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése 70 405 Ft 
Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga: 92 063 Ft 
Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak): 192 475 Ft 
Élelmezés, védőital 114 072 Ft 
Könyvelői díj: 0 Ft 
Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata: 0 Ft 
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó 
anyagköltségek: 342 811 Ft 
Adminisztrációs költségek: 3 590 Ft 
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés: 63 614 Ft 
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése 165 990 Ft 
Rétság térségi tűzoltóverseny költségei: 0 Ft 
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése 81 431 Ft 
Összesen:        1.205 008 Ft 

 
 

A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok maradnak. 
 
 
Rétság, 2019. ……………………………………… 
 
 

 
……………………………….      ………………………………. 

              Hegedűs Ferenc                   Támogatott 
                 polgármester 

 
pénzügyi ellenjegyzés:  

 
 

……………………………….. 
 

14.) A Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2019. évi támogatási kérelme 
                       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület benyújtotta a 2019. évre szóló 
támogatási kérelmét. A Képviselő-testület évek óta támogatja az egyesületet. A kérésük az volt, hogy 
legalább a 2018. évi támogatás összegéig kerüljön megállapításra az idei támogatás összege. Ezen 
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kívül tartalmazza még az előterjesztés, hogy tervezik egy napelemes rendszer kiépítését, amihez 
szintén kérnének támogatást.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy minden hozzászóló támogatja az egyesület 
kérését az idei működéshez igényelt támogatásról. A napelemes rendszerrel kapcsolatban az a 
kérdés hangzott el, hogy készült-e megtérülési hatástanulmány, és hogy gazdaságos-e egyáltalán ez 
a rendszer. Elhangzott, hogy időközben megvalósult a hivatásos tűzoltó őrs, ezért jelentősen 
megváltozott az egyesület tevékenysége és feladata. A fenntartandó épületrészük is kisebb lett.   
Az elmúlt években az egyesületnek évente 30-40 kivonulása volt, ami a hivatásos őrs indításával 
megszűnt. Az önkormányzat mindig támogatta a működésüket. A feladatrendszerük lényegesen 
átalakult. 
A Bizottság végül az egyesület már megszokott támogatásával egyetértett, a napelemes rendszer 
kiépítésére megfelelő kidolgozott kérelem hiányában támogatást nem javasol.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Szerintem minden megújuló energiaforrást és minden olyat, ami a 
zöldkörnyezethez hozzájárul, azt támogatni kell. Remélem, hogy ha egy kidolgozott anyagot hoznak 
vissza, és átnézzük, akkor mindenki támogatni fogja.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ma beszéltem a Parancsnok úrral. Önerőnek kérték a támogatást. 
Amikor kimutatást tud adni arról, hogy milyen megtakarításokat eredményezne a rendszer 
bevezetése, azt a Testület elé fogják hozni, és újra fogják kérni a támogatást. Addig is szeretnék 
elkezdeni a megvalósítást más forrásból.  
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
36/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi támogatási kérelméről 
készített előterjesztést.   

  
A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi 
önkormányzati támogatását az határozat mellékletét képező 
Megállapodás szerint jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a Megállapodás előírására.  

  
  

Határidő: 2019. március 08. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Ikt.sz:……./2019   

MEGÁLLAPODÁS   
   

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: …………………….. elnök – között a 
Képviselőtestület által biztosított 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:  
   
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2019.(……..) számú 

határozatával a 2019. évi önkormányzati támogatásként a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület részére 1.300.000 Ft  azaz egymillió-háromszázezer forintot biztosít.  
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2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel:  
  

- Üzemanyagköltség  100.000 Ft, 
- Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek 

beszerzése 
   80.000 Ft, 

- Gépjárműfecskendő kötelező biztosításai, műszaki vizsgadíjai  130.000 Ft, 
- Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak)  350.000 Ft, 
- Élelmezés, védőital) éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, 

társadalmi munkák, tűz és káreseteknél:                                      90.000 Ft, 
- Könyvelői díj    50.000 Ft, 
- Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata    50.000 Ft, 
- Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek  

                    100.000 Ft, 
- Adminisztrációs költségek                           30.000 Ft, 
- Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés                                                  40.000 Ft, 
- Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése                                                   100.000 Ft, 
- Rétság térségi tűzoltóverseny költségei:                                                    60.000 Ft, 
- Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése                              120.000 Ft, 
- Összesen:                         1.300.000 Ft  
 
A támogatás igénybejelentés alapján vehető igénybe. 

   
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek támogatására tervezett keret terhére 

az egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 64000060-10053700 
számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.  

   
 
4.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt 

költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét 
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását 
követően 2020. január 19-ig köteles elszámolni.  
 
 

5.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve 
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is 
ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli 
Törvény) előírásainak.  
 

   
6.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak 

bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása 
felfüggesztésre kerül.  
 

  
7.) A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy  

• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, 
és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;  

• A Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott 
neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) 
nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu);  
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• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás 
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;  

• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekből 
nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;  

• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott 
dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, 
Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, 
szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;  

• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások, illetve reprezentációs kiadások után 
fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.  
 

 
8.) A Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak megfelel, 
támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.  

  
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 

kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 

  
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.  
  
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 

értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták. 
 

 
Rétság, 2019. ………………………. 
 
  

……………………………….      ………………………………. 
                   Hegedűs Ferenc                         Támogatott 
                    polgármester 
 
 

pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 
……………………………….. 

   pénzügyi ellenjegyző 
 
 

15.) A Rétsági Polgár őr Egyesület 2018. évi támogatás megállapodás  
     módosítási kérelme 

                       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Rétsági Polgárőr Egyesület nyújtott be kérelmet a tavalyi támogatás 
módosítása tárgyában.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára a 
határozati javaslatot.  
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
37/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Polgárőr Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatásra 
vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban 
szereplő felhasználási cél az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 

 

Cél 
Módosított  
összeg (Ft) 

  
 
Térfigyelő kamera rendszer javítása, karbantartása: 120.650 Ft 
Tájékoztató táblák a kamerákhoz 99.822 Ft 
Internet előfizetés: 37.226 Ft 
Egyesületi rendezvények költségei 76.468 Ft 
Polgárőr gépkocsi (NCD-021) fenntartási költségei 159 367 Ft 
Postai költség: 8.665 Ft 
Polgárőr biztosítás: 13.512 Ft 
Polgárőrök elismerése (ruházat) 84.290 Ft 
Összesen: 600.000 Ft 

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező megállapodás módosítást aláírja. 

Határidő:  2019 …………………… 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 
 

1.sz. 
 

              
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a Rétsági 
Polgárőr Egyesület– képviselő: Jávorka János elnök – között 2018. évi önkormányzati támogatás 
módosítása felhasználása tárgyában: 
 

1.) A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul. 
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2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 

Cél 
Megállapodás módosítás 

szerinti összeg (Ft) 
  
 
Térfigyelő kamera rendszer javítása, karbantartása: 120.650 Ft 
Tájékoztató táblák a kamerákhoz 99.822 Ft 
Internet előfizetés: 37.226 Ft 
Egyesületi rendezvények költségei 76.468 Ft 
Polgárőr gépkocsi (NCD-021) fenntartási költségei 159 367 Ft 
Postai költség: 8.665 Ft 
Polgárőr biztosítás: 13.512 Ft 
Polgárőrök elismerése (ruházat) 84.290 Ft 
Összesen: 600.000 Ft 
  
  
  
  
A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok maradnak. 
 
Rétság, 2019. ……………………………………… 
 
 
 
Rétság, 2019. ………………………. 
  

 
……………………………….      ………………………………. 

              Hegedűs Ferenc                   Támogatott 
                 polgármester 

 
pénzügyi ellenjegyzés:  

 
 

……………………………….. 
 

16.) Váci Útépít ő Kft. vállalkozási szerz ődés módosítási kérelme 
                       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Váci Útépítő KFT. a megkötött szerződés határidejének 
módosítására nyújtott be kérelmet.  Az időjárási körülmények miatt nem tudták a kivitelezési 
munkákat a határidőre befejezni.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-
testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  
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38/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci 
Útépítő Kft vállalkozási szerződés módosítási kérelméről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a kifogástalan minőségű kivitelezési munkák 
elvégzése érdekében a 2018. november 21. napon megkötött 
szerződés hatáidőre vonatkozó VI. fejezet 9. pontjának módosítását 
támogatja. 
 
A határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés módosítását 
jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés-módosítás 
aláírására 
 
Határidő: 2019. március 08. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
 

17.) Buszváróval kapcsolatos döntés meghozatala 
                       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Decemberben érkezett egy lakossági panasz a buszváró állapotával 
kapcsolatban. A december 14-i ülésen tárgyaltuk ezt a napirendet. Akkor az a döntés született, hogy 
a váróterem nyitvatartási ideje legyen szűkítve. Az első hetekben ez pozitív eredményt hozott, majd 
folyamatosan érkeztek újabb bejelentések. Február 11-én is az ajtó leszaggatásáról érkezett 
bejelentés. Közben a Volánnak küldött levélre a Volán válaszolt. Nem kívánják – még részlegesen 
sem – használatba venni a várótermet.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy megoldás lehet térfigyelő kamerák 
felszerelése. Az ottani oszlopokban mért áram fut, tehát megvalósítható lenne a kamerák 
felszerelése. Hosszas vita után az a döntés született, hogy árajánlatot kell kérni, és a javítás 
költségét be kell tervezni a költségvetésbe. Időközben megérkezett az árajánlat is, a kamerák 
felszerelésével a probléma remélhetőleg megoldódik. 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja 6 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Kotroczó Balázs  képviselő: Ki kell emelni, hogy erről nem csak a rétságiak tudnak, hanem mindenki, 
aki átutazik Rétságon busszal. Nagyon jó hírét a városunknak ezzel nem viszik tovább.  
Sajnos a kamerákat csak erre használjuk, pedig nem ez lett volna a feladatuk.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Szeretnék elnézést kérni a rendes utasoktól, hogy nem tudják most 
igénybe venni a várótermet. Szakemberrel megnéztük, három zsanért kell venni. Tudni kell, hogy a 
konténert hol gyártották, onnan kell megrendelni.  
 
Jávorka János  képviselő: Azt gondolom, hogy a térfigyelő kameráknak van visszatartó ereje. 
Emlékezzetek vissza, amikor a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél működtek. Áldatlan állapotok 
uralkodtak, majd a kamerák felhelyezése után visszaszorultak a rongálások. A hulladékgyűjtő 
szigetek környezetének rendezésében véleményem szerint az Önkormányzat az illetékes.  
A buszváróval kapcsolatban is kaptam több lakossági bejelentést. A héten magam is tapasztaltam 
este 20 óra környékén, hogy a lépcsős lejárónál egy vidám társaság italozott, mulatozott. Az illetékes 
szerveket értesítettem, az ügy intézése a továbbiakban az ő feladatuk. 
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Reméljük, hogy a változások hatására rendeződnek majd a buszváró körüli problémák. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, vélemény? Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kérem szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
39/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
buszváróval kapcsolatos panasz tárgyában készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület sajnálattal tapasztalja, hogy az utazóközönség 
komfortérzetének növelése érdekében elhelyezett buszváró a 
megváltozatott nyitvatartási idő ellenére továbbra is vandalizmus 
áldozatává válik.  
A Képviselő-testület a buszváróval kapcsolatban az alábbi döntést 
hozza: 
a határozat mellékletét képező – Pásztor Zoltán vállalkozó által 
benyújtott bruttó 513.080 Ft-os árajánlatot elfogadja.  A munkák 
elvégzésével megbízza a Rétsági Polgárőr Egyesületet. A pénzeszköz 
átadásra …………….. rendelet szerinti megállapodást kell kötni.  
A megrongált ajtót és linóleumot haladéktalanul ki kell javítani. A 
Képviselő-testület a javítási munkákra a 2019. évi költségvetésbe 
400.000 Ft fedezetet biztosít.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

S Z Ü N E T  18.58 órától 19.06 óráig. 
 

18.) Házasságköt ő terem függönyeinek cseréje 
                       Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Annak idején felmerült a házasságkötő terem függönyeinek cseréje.  
A Képviselő-testület annak idején úgy döntött, hogy több árajánlatot kell bekérni. Több vállalkozást 
kerestek meg, akik függönyök és karnisok beszerzésével és függönyök méretre készítésével 
foglalkoznak.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatosan elhangzott, hogy a most érkezett ajánlatok elfogadhatók. Az 
ügyintéző, aki ezzel foglalkozott, elmondta, hogy majdnem 100.000 Ft-tal alacsonyabb az ajánlati ár 
a kereskedelmi árnál. Ebben a függönyön kívül benne van a karnis, függönyvarrás, kikötő zsinór 
satöbbi. Az ajánlattevő cég egy hónapig tudja tartani a most megadott árat. Összesen 522.000 Ft-ról 
van szó. A bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a képviselő 
testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  
  
40/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem függönyeinek cseréjére 
érkezett árajánlatokról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a függönycserékre az Aphrodité Textilház 522.000 
Ft-os árajánlatát fogadja el.  
 
Határidő: 2019. február 25. 
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 

 
19.) Díj felajánlás a Nógrád Megyei Őszi Tárlatára 

                       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Több, mint 20 éve kerül megrendezésre Szécsényben a Nógrád 
Megyei Őszi Tárlat, ahol a megyében alkotó képzőművészek állítják ki alkotásaikat.  A rendezvényen 
több rétsági is mutatta már itt be műveit. Az átadásra kerülő díjakat a megyeszékhely, a Nógrád 
Megyei Közgyűlés, illetve a megye városai ajánlják fel. A javaslat az, hogy Rétság városa is 
csatlakozzon a felajánlók közé 40.000 Ft plusz járulékkal. Így lenne Rétság városnak is egy 
különdíja, melyet a városvezetés adhatna át Ezt a javaslatot egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
ajánlja a Bizottság. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
41/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nógrád Megyei Őszi Tárlattal kapcsolatos előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Nógrád Megyei Őszi Tárlat díjazására 40.000 Ft 
+ járulék összegű fedezetet biztosít. 
 
A megállapított összeget minden évben a költségvetésben szerepeltetni 
kell. 
 
Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

 
20.) Kérelem álláshely zárolásának feloldására 

                       Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Polgármesteri Hivatalban egy köztisztviselő lemondott 
jogviszonyáról. A kérése az volt, hogy egy hónapban legyen meghatározva a lemondási ideje. A 
munkakör betöltésére szükség van a hivatalban. Az a javaslat, hogy egy határozott idejű 
munkaviszonnyal rendelkező kolléganő töltse be határozatlan idejű kinevezéssel ezt az állást. A 
Bizottság ezt a megoldást 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
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El szeretném mondani, hogy továbbra sem gondolkodtok a költségvetésben a bérezésről. Minél 
előbb el kellene dönteni a dolgozók fizetését, hogy ne legyen még több felmondás.  
A volt kolleganőmnek további jó egészséget és sok sikert kívánok. Legyen nyugodtabb körülmények 
között, mint itt volt, azt kívánom.  
A helyére jövőnek szintén jó egészséget és sok alázatot kívánok munkájához. 
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
42/2019.(II.22.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Polgármesteri Hivatalban megüresedő álláshelyek feloldásáról készített 
előterjesztést.   
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal egyezően 14,75 
főben jóváhagyja, eltekint az álláshelyek, illetve az álláshelyek bérének 
zárolásától. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
21.) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és  

     az átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
                       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban egy kérdés hangzott el a 
földhaszonbérleti szerződésekkel kapcsolatban, hogy miért kell egyeztetni a földhivatallal ebben az 
ügyben. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a beszámoló elfogadásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 
 

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

                       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A bizottsági ülésen ezzel az anyaggal kapcsolatosan a Bizottság 
egyik tagja a szabadságokkal kapcsolatban kérdezte a polgármester urat, hogy azok kivétele hogy 
áll. Ezzel kapcsolatosan alakult ki kisebb vita. 
A bizottság tudomásul vette a beszámolót és ezt ajánlja a Képviselő-testület számára is. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: A vita arról volt, hogy a polgármesternek az előző évi szabadságot a 
következő év március 31-ig ki kell venni. Én megígértem, hogy törvényt nem fogok sérteni. A 
januárban leadott szabadságtervet nincs ember, aki betartsa. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tudomásul vette a beszámolót. 
 

23.) Egyebek  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ki szeretne hozzászólni? 
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Jávorka János képviselő: A költségvetési vitánál már említettem a Radnóti utca szennyvíz 
problémáját. Ez a volt honvédségi gerincvezeték alapvető problémáját fedi le. Ez egy elöregedett 
vezeték. A hivatalnak meg kellene keresni a Honvédelmi Minisztériumot egy levélben, és tájékoztatni 
őket a problémáról. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Németh Szilárd államtitkár úr azt ígérte, hogy körbejárja a problémát 
és a lehetőségeket.  
A Rétság-Bánk-Tolmács szennyvíz-agglomeráció keretén belül lehetséges, hogy a laktanyai 
szennyvízvezeték problémájában is történhet előrelépés.  
 
Kotroczó Balázs képviselő: A napközis konyha parkolójánál láttam, hogy mekkora kátyú és víz van. 
Kellene oda követ vinni, és feltölteni.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ott vízelvezetési problémák vannak.  
 
Kotroczó Balázs képviselő: A laktanya területén található projekt-táblára már nincs szükség, le 
kellene szereltetni.  
 
Többen mondják, hogy nem kell kidobni, valami mást lehet rá festetni. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Nem most kellene a laktanya csatornázásával foglalkozni. A lakások 
környékéről voltak elképzelések, hogy hogyan lehetne megoldani.  
A Képviselő-testületnek miért a Facebookról kell azt megtudni, hogy a 32 hektáros terület 
belterületbe vonása és művelési ágból kivonása megtörtént? 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Nem történt meg, folyamatban van. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Engem nem zavar, ha vannak nyilatkozatok. Ebben a nyilatkozatban 
az van, hogy megtörtént a belterületbe vonás. Most az mondjátok, hogy folyamatban van. De az 
sincs. Ilyen nyilatkozatok után sokan megkérdezik, hogy mi a helyzet.  
A belterületbe vonás és a művelési ágból kivonás abszolút nem igaz. Az emberek az ilyet kész 
ténynek veszik. Ilyenkor azt is el kellene mondani, hogy ez még évekig tartó folyamat. A Képviselő-
testület méltányolta Polgármester úr azon kérését, hogy 10 telkenként haladjunk. Nem tudom, hogy 
közműveket hogyan lehet 10 telkenként kialakítani.  
A sokadik kérdés után elmentem a Földhivatalba, és kértem egy tulajdoni lapot. Ezen látszik, hogy 
nincs folyamatban. Ha valami folyamatban volna, akkor lenne rajta széljegyzet. Az eredeti 
határozatban az volt, hogy a polgármester megbízást ad a földmérőnek, aki 20 napon belül elkészíti 
a vázrajzokat, és be is nyújtja azokat a Földhivatalba.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: El is készítette.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Akkor ott miért nem tudnak róla? 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Gábor megcsinálta, le is adta.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Lehet mindenkinek elképzelése és javaslata is. De a tulajdoni lapon 
nincs nyoma az eljárásnak.  
Ne menjünk abba a csapdába, hogy olyat ígérünk, amit nem tudunk teljesíteni. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ígéretekben te vagy elszállva, te ígértél aluljárót-felüljárót.  
Ez a beszéd egy rossz kampány, mert ezzel meghazudtolsz engem és a kolléganőt.  
 
Többen beszélnek, hevesen vitatkoznak.         
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: AZ Ipoly TV-n volt egy riport. A riport jó, de ez a része nem igaz.  
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Varga Dávid Géza képviselő: Volt róla érvényes testületi döntés. A polgármester fel lett kérve, hogy 
kezdje meg az eljárást. Akkor miért mondjuk, hogy nincs folyamatban? Jó volt, amit 6 percen 
keresztül elmondtál, ez volt a lényege, amit a Doktor úrnak most elmondtál. Elhangzott részemről egy 
olyan nyilatkozat, hogy a belterületbe vonás és a művelési ágból kivonás megtörtént. Ez egy téves 
tájékoztatás volt részemről, nem tudtam, hogy még nem készült el. A Megafonos nyilatkozatban már 
nem is úgy hangzott el. Egyébként elhangzott az is, hogy ha ez meglesz, akkor is még 1,5-2 év, mire 
ebből valami lesz. Az is elhangzott, hogy bár sok mindenben nem ért egyet a Testület, de abban 
egyetért, hogy a 32 hektáron telkeket szeretne kialakítani.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Csak annyit mondtam, hogy mielőtt nyilatkoztok, azelőtt olvassatok 
utána.  
 
Girasek Károly  bizottsági tag: Valóban született egy testületi döntés, amit mellesleg Dávid és Te 
nem szavaztatok meg. Nem kellene olyannal dicsekedni, amit leszavaztatok. Számtalanszor azzal 
találkozunk a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztésben azzal, hogy folyamatban van. 
Egy folyamat akkor van lezárva, ha a Testület kap egy tájékoztatást, hogy ki, hogyan és mikor intézte 
el. 
Azt gondolom, hogy Dávid jóhiszeműen nyilatkozott, de nem kellene olyat mondani, ami nem 
valóságos. Utána kell járni. Ez a nyilatkozat még korai volt. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Azért tartózkodtunk, mert akkor a Képviselő-testületnek volt egy 
olyan döntése, hogy egy egyetemisták által megtervezett lakópark lesz ott. Ehhez nem fogok 
hozzájárulni. Mindig azt mondtam, hogy x telket kell kialakítani. Később lehet folytatni, de egyszerre 
képtelenség kialakítani.  
Hazugság az, hogy nincs folyamatban sem az ügy.  
 
Girasek Károly  bizottsági tag: Amit mondasz, az nem igaz. Nem egyetemisták tervezték. Ez olyan, 
mint a költségvetés, ahol egy sor miatt nem szavazzátok meg a többi 2.000 tételt sem.  
Szó nincs arról, hogy ide komplett lakópark lett tervezve. Ide egy lakóövezeti terület lett tervezve, 
aminek lesz egy arculati terve. Egyenkénti telkek lesznek.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Akkor ki az, aki megtervezte?  
 
Girasek Károly  bizottsági tag: Ez egy jóváhagyott rendezési terv. 
 
Heves vita alakul ki.  
 
Jávorka János képviselő: A rendezési tervből kell kiindulni. Annak a módosítása folyamatban van.  
Mindenki azt nyilatkozik, amit akar, vállalva a pozitívumait és a negatívumait is. Tőlem is kérdezték, 
hogy mikor lehet telket vásárolni. Azt válaszoltam, hogy folyamatban van az ügy, de még legalább 
két év, mire vásárolni lehet. Előtte sok mindenről kell dönteni, hogy mit szeretnénk ott megvalósítani. 
Utána lehet terveztetni a közműveket. Engedélyeket is be kell szerezni. Ezután lehet megbízni céget, 
amelyik kivitelezi a közművek kialakítását. Ezek után lehet telkeket kialakítani. A testületnek abban 
egységes a véleménye, hogy szükséges telkeket kialakítani. A lépcsőfokokat be kell tartani, de el fog 
telni bizonyos idő, mire az első kapavágást el lehet végezni. Én több közös egyeztetést szeretnék 
ezekben a kérdésekben, és akkor elkerülnénk a félreértéseket.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést 19.46 órakor 
bezárom. Köszönöm a munkát mindenkinek! A televíziónézőknek köszönöm a figyelmet! 
 
 
 

Kmf. 
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Hegedűs Ferenc                                                  Dr. Varga Tibor 
                        polgármester                                                            jegyz ő 

 
 
 
 
 

Dr. Szájbely Ern ő                                                 Mezőfi Zoltán 
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