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22. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. szeptember 05. napon. 18.54. 
órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli ülésen. 
 
Jelen vannak:  

Hegedűs Ferenc  
Mezőfi Zoltán 

polgármester 
alpolgármester 

Jávorka János  
Dr. Katona Ern ő 

képviselő 
képviselő 

Kotroczó Balázs  képviselő 
Dr. Szájbely Ern ő 
Varga Dávid Géza 
Dr. Varga Tibor 

képviselő 
képviselő 
jegyző 

Fodor Rita Mária  
Bulejka András 
Girasek Károly  
Busainé Terman Viktória 

jegyző általános helyettese 
bizottsági tag 
bizottsági tag 
jegyzőkönyvvezető 
 
 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Köszöntöm a mai ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 megjelent f ővel határozatképes .  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Dr. Katona Ern ő és Kotroczó Balázs képviselő társaimat. 
Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadja a jegyzőkönyv 
hitelesítőket. 
Kérem, szavazzon, aki a napirend elfogadásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadja a napirendet , és a 
következő sorrendben tárgyalja azt: 
 

1) Településkép védelmér ől szóló rendelet-tervezet és a Településképi Arcula ti 
Kézikönyv véleményezési példányainak bemutatása   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

2) Pályázati lehet őségek a Magyar Falu Programban II. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

3) Szerződések jóváhagyása (Szociális t űzifa) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

4) 180/2019.(VIII.30.) KT. határozat módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
5) VILLÁMSZER Kft. közterületbontási engedély kérel me 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
6) Megállapodás felmondásának tudomásulvétele (Nagy oroszi néptáncoktatás) 

szóbeli el őterjesztés 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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1.) Településkép védelmér ől szóló rendelet-tervezet és a Településképi Arcula ti 
Kézikönyv véleményezési példányainak bemutatása   

     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Parancsolj, Elnök úr! 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a testületi ülés előtt 
tartotta ülését, ahol 6, majd 7 bizottsági taggal végig határozatképes volt.  
Ennél a napirendnél megjelent Kovács Miklós ügyvezető úr is, akinek cége készítette a 
Településképi Arculati Kézikönyvet. Rövid kiegészítése volt az anyaghoz. Néhány javaslat 
hangzott el a kézikönyv kiegészítéséhez is.  
A Bizottság 6 egyhangú 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:  

  
186/2019. (IX. 05.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Településkép 
védelméről szóló rendelet-tervezet és a Településképi Arculati Kézikönyv 
véleményezési példányait. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a véleményezési időszak kezdete 
2019. augusztus 31., lejárta szeptember 19.  
 
A vélemények beérkezése után a Településkép védelméről szóló helyi 
rendeletet, valamint a Településképi Arculati Kézikönyvet a törvényességi 
felhívásban meghatározott – hosszabbított – határideig elfogadásra elő kell 
terjeszteni. 
 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
2.) Pályázati lehet őségek a Magyar Falu Programban II. 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

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

  
187/2019. (IX. 05.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar 
Faluprogramban meghirdetett pályázatokon indulás lehetőségéről készített 
előterjesztést. 
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A Képviselő-testület indulni kíván 
 

- Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című 
alprogramban ágaprító gép beszerzésére és 

- Temető fejlesztés alprogramban utak felújítására és úrnafal építésére. 
 
A Magyar Faluprogram pályázatainak megírására a Képviselő-testület 
megbízza a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-t az eszközfejlesztési, 
Temető fejlesztése alprogramok pályázatainak megírására. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, pályázatírásra vonatkozó 
árajánlatot elfogadja. A pályázatírás 100.000 Ft + áfa összegű többletfedezetét 
a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 
 
A pótelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: pályázati kiírások szerint, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
3.) Szerződések jóváhagyása (Szociális t űzifa) 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot, az adásvételi szerződést és a vállalkozási szerződést is.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

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

  
188/2019. (IX. 05.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tűzifa 
értékesítésre érkezett árajánlatról és szállítási szerződés jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület az Ipoly Erdő, Nyugat-cserháti Erdészet (2654 Romhány, 
Szabadság tér 21.) árajánlatát elfogadja, a határozat mellékletét képező Adás-
vételi és a szállításra szóló Vállalkozói szerződéseket jóváhagyja.  
A Képviselő-testület  

- felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat mellékletét 
képező szerződések aláírására, 

- a szociális tűzifa önrészére 130.000 Ft +áfa, 
- a szociális tűzifa telephelyre történő szállítására 351.000 Ft + áfa, 
- a szociális tűzifa depózására 91.000 Ft, 
- a szociális tűzifa házhoz szállítására 700.000 Ft fedezetet biztosít a 

2019. évi költségvetés tartaléka terhére. 
 
A többletelőirányzatok átvezetésére a költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2019. szeptember 10., majd szöveg szerint  
Felelős:   Hegedűs Ferenc polgármester 
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4.) 180/2019.(VIII.30.) KT. határozat módosítása 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A KRESZ parkban kialakítandó ivókút elkészítésére érkezett 
ajánlatban kerti csap szerepelt ivókút helyett. A vállalkozó módosította az ajánlatát.  
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-
testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Szeretném megköszönni 
Varga Dávid képviselő társamnak, hogy ilyen gyorsan lépett ebben az ügyben.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

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

  
189/2019. (IX. 05.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
180/2019.(VIII.30.) Kt határozat módosítása tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Balázs és Medgyesi Kft-
től érkezett 764.000 Ft + áfa, (bruttó 970.280 Ft) végösszegű árajánlatát 
elfogadja. 
 
A kivitelezési munkákat a Képviselő-testület 2019. szeptember hónapban kéri 
elvégezni. 
 
A 180/2019.(VIII.30.) Kt. határozat egyéb rendelkezései változatlanul 
fennállnak. 
 
Határidő: 2019. szeptember 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
5.) VILLÁMSZER Kft. közterületbontási engedély kére lme 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A piac udvar számára villamosenergia kiépítéséhez szükséges bontás 
engedélyezését kérte a VILLÁMSZER Kft. A bizottsági ülésen néhány kiegészítés került a határozati 
javaslatba. 
A kiegészített határozati javaslat elfogadását 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

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

  
190/2019. (IX. 05.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VILLÁMSZER 
Kft. közterületbontási engedély kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Zöld város pályázat piacfejlesztés projektelem 
megvalósítása érdekében a határozat mellékletét képező műszaki leírás 
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alapján a kiviteli terven feltüntetett területre kérelmező részére bontási 
engedélyt ad a 2019. szeptember 9-20. közötti időszakban elvégzendő 
munkákhoz az alábbi feltételekkel: 
 

- Piac téren lévő üzletek tulajdonosait ki kell értesíteni kell a munkák 
végzéséről, 

- bontási és építési anyagot az útfelületen nem lehet tárolni. 
- az építési területen a kábelárok elkorlátozása a kivitelező feladata, 
- az üzletekhez a gyalogos közlekedést biztosítani kell a munkavégzés 

ideje alatt, 
- a kábelárok visszatakarását rétegesen, 95 %-os tömörséggel kell 

elkészíteni, 
- az eredeti helyreállításon a meglevő útszerkezet rendjét kell követni, 
- az aszfaltozást a munka befejeztével azonnal el kell készíteni, 

 
A Képviselő-testület felhívja kérelmező figyelmét arra, hogy a bontási munkák 
után a közterületet szeptember 25. napig eredeti állapotra kell helyreállítani. 
 
Határidő: értesítésre 2019. szeptember 6. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
6.) Megállapodás felmondásának tudomásulvétele (Nag yoroszi néptáncoktatás) 

szóbeli el őterjesztés 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

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

  
191/2019. (IX. 05.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagyoroszi 
községgel kötött, néptáncoktató közös foglalkoztatására szóló megállapodás 
felmondásának tudomásulvételéről szóló szóbeli előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Nagyoroszi község 
közalkalmazotti állományában lévő dolgozó jogviszonya munkáltatójánál 2019. 
augusztus 31-én megszűnt.  
 
A dolgozó alkalmazására kötött megállapodás felmondását a Képviselő-testület 
tudomásul veszi.  
 
Az államháztartáson belüli pénzeszköz átadás időarányos előirányzatát, 
492.380 Ft-ot a 2019. évi költségvetés soron következő módosításakor zárolni 
szükséges 
 
Határidő: azonnal, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Nincs több napirend. Megköszönve a munkát, az ülést 19.06. órakor 
bezárom. 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                       Dr. Varga Tibor 
                             polgármester                                                                    jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Katona Ern ő                                              Kotro czó Balázs 
jegyzőkönyv hitelesítő                                       jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 

 


