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8. számú 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2021. október 21. napon 
16.00. órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli ülésén. 
 
Jelen vannak:     
 

Mezőfi Zoltán  
Jávorka János 
Varga Dávid Géza 
Bakó Mónika 
Bencsok Péter 
Hegedűs Ferenc 
Dr. Szájbely Ern ő 

polgármester 
alpolgármester 
PVB elnök 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

Jámbor Lajos  
Simon Katalin 
Vinczéné Szunyogh Judit 
Majnik Tamás 
Faggyas Szabolcs 
Busainé Terman Viktória 
1 fő rétsági lakos érdekl ődő 
 

jegyző 
intézményvezető 
intézményvezető  
RTV munkatárs 
RTV munkatárs 
jegyzőkönyvvezető 
 

  
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy 7 jelenlév ő taggal  a Képviselő-testület határozatképes.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Bakó Mónika és Jávorka János  képviselőket. Kérem, 
szavazzon, aki egyetért ezzel a javaslattal. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 
egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesít őket . 
A keddi bizottsági ülés nyomán az eredetileg kiadott napirendhez képest a 25. 
Szerződéskötés jóváhagyása: Déryné ifjasszony el őadás című napirend levételét 
kérem, mivel az előadás elmaradt. Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal egyetért a napirend levételével .  
Kérem, szavazzon, aki az így kialakult napirend megtárgyalásával egyetért. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet , és a 
következő sorrendben tárgyalja azt: 
 

1.) Szociális rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

    
2.) A 2021. évi költségvetés módosítása  

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester   
 

3.) Beszámoló a 2021. évi költségvetési rendelet id őarányos teljesítésér ől  
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

4.) „Rétság, Városi Piac fejlesztése” tárgyú közbes zerzés közbeszerzési 
dokumentumainak jóváhagyása  

        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester   
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5.) Vis major munkacsoport döntéseinek jóváhagyása  

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

6.) Tulajdon jog rendezése a megépült (Rákóczi úti)  busz-öbölpár területére 
vonatkozóan,  

            Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
 

7.) Javaslat öntöz ő-eszköz beszerzésére  
      Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester   

  
8.) Gáspár Csaba kérelme telek kiigazításra vonatko zóan  

            Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  
  

9.) VABI Hungária Kft. vételi ajánlata Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

  
10.) Kossuth u. 10. szám alatti ingatlan értékesíté sére érkezett pályázatok 

elbírálása             
  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

  
11.) Tanuszoda név választásának lehet ősége  

  Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnök  
 

12.) Bérleti szerz ődés módosítása 791 hrsz-ú (hulladékudvar) ingatlanr a  
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

13.) Templom u. 8. szám alatti önkormányzati tulajd onú ingatlan 
fűtéskorszer űsítésére  érkezett árajánlatok elbírálása   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
14.) Pótelőirányzat kérése fogászati gép kárpitozására  

  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
  

15.) Bérleti szerz ődés jóváhagyása  
  Előterjesztő: Fodor Rita Mária  

 
16.) Szerződések jóváhagyása (Szociális t űzifa)  

  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

17.) Temetőgondnoki teend ők ellátása Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
  

18.) Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2020. évi beszámolója  
  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
19.) A Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2020. évi támogatás pénzügyi 

elszámolása, megállapodás módosítási kérelme  
  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
20.) A Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2021. évi támogatási kérelme   

 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
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21.) A Rétsági Polgár őr Egyesület 2021. évi támogatás módosítási kérelme  
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

  
22.) A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és  Működési Szabályzatának 

jóváhagyása  
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  

 
23.) SNI gyermek ellátása  

  Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  
 

24.) Munkaközösség m űködésének jóváhagyása  
        Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  

  
25.) Szerződéskötés jóváhagyása: Hargita Nemzeti Székely Együt tes  
        Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető  

 
26.) Szerződéskötés jóváhagyása: Európai Harang és Csengetty űegyüttesek 

Szövetsége  
        Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető  

 
27.) Szerződéskötés jóváhagyása: Körúti Színház – Minden lében  három kanál 

Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető  
 

28.) Szerződéskötések jóváhagyása: Magyar Dráma Napja  
        Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető  
 
29.) Simon Katalin intézményvezet ő kérelme   
        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
30.) Egyesületi támogatási kérelem   
       Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  
 
31.) A DUNA-IPOLY Sportegyesület 2020. évi támogatá s módosítási kérelme   
        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

  
32.) Varga Dávid Géza tulajdonosi hozzájárulás kéré se  
        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
33.) TKB szabályzat módosítása  
        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

  
34.) Társadalmi Kapcsolatok Bizottsághoz érkezett k érelmek  
        Előterjesztő: Bencsok Péter TKB elnöke  

 
35.) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől, valamint a két testületi ülés 
közötti id őszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.    

       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

36.) Egyebek  
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1.) Szociális rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

         
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta ezt a napirendet. Megadom a szót 
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Köszönöm szépen. A Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság 2021. 10. 19-én tartotta ülését. A bizottság nyolc jelenlévő taggal, majd a végén 7 
jelenlévő taggal végig határozatképes volt.  
A napirend lényege, hogy a szociális ellátások rendjéről szóló rendeletet újra kellett alkotni, 
aktualizálni kellett. A legnagyobb módosítás az volt benne, hogy eddig a nyugdíj 
összegéhez voltak a jövedelemhatárok egy-egy támogatásnál kötve. Az új rendelet a nettó 
minimálbér százalékában fogja ezt meghatározni. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletet a Képviselő-testület 
számára.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Tisztelettel köszöntök mindenkit.  
Valóban úgy van, ahogy elnök úr elmondta. A Szociális Bizottság a mostani Képviselő-
testületi ülés előtt tartotta ülését, melyen a pénzügyi vezető asszony is részt vett. 
Számszaki elírások voltak a rendelet-tervezetben, ezt megbeszéltük, javítottuk. A bizottság 
egyhangúan támogatta a rendelet elfogadását.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Aki olvasta az előterjesztést, akkor lehet, hogy most kicsit 
összezavarodott. Ez az elírás miatt van. Csatlakozom a Szociális Bizottság módosítási 
javaslatához.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a módosítási javaslattal egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal támogatta a 
rendelet módosítását .  
Kérem, szavazzon, aki az így kialakult rendelet elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű 
igen szavazattal megalkotta az alábbi Szociális ren deletet: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
……../2021 (……………….) önkormányzati rendelete 
A szociális ellátások rendjér ől 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi Ill. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26.§ - ában és 
132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 92.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. 

                                             ÁLTALÁ NOS RENDELKEZÉSEK  
1. A rendelet célja  

1.§ 
 

A rendelet célja, hogy a szociális törvény helyi végrehajtásaként, a helyi sajátosságoknak 
megfelelően, a város költségvetésének és teherbíró képességének figyelembevételével 
meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezeti 
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kereteit, jogosultsági feltételeit, azok érvényesítésének garanciáját. 
 

2. A rendelet hatálya  
2.§ 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed: 
   a) Rétság Város Önkormányzat közigazgatási területén élő, bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező: 
• magyar állampolgárokra, 
• bevándoroltakra és letelepedettekre, 
• hontalanokra, 
• a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre; 

b) az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási 
területén tartózkodó hajléktalan személyekre. 

(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások 
tekintetében a rendelet (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai 
Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2001. évi XXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó 
állampolgáraira is. 
(3) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 3 hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja és a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik. 
(4)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat által 
szervezett és nyújtott ellátásokra. 
 

3. Hatáskörök  
3.§ 

 
(1) A Képviselő-testület e rendeletben, a Szt.-ben meghatározott szociális hatáskörök 
gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át. 

 
(2) A Szociális Bizottság az átruházott jogkörben hozott döntéseiről a Képviselő-testületet a 
soron következő ülésén tájékoztatni köteles. 
 
 

4. Eljárási szabályok  
4.§ 

 
(1) A jelen rendeletben meghatározott szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás az 

igénylő vagy annak törvényes képviselője kérelmére vagy hivatalból indulhat. 
(2) A kérelmet formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. 
(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele 

azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 
hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot 
becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat, illetve ezek 
hivatalból történő beszerzéséhez szükséges hozzájárulásokat mellékelni. 

(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak és az igazolások módja: 
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői 

tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap jövedelme, 
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b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap 
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga, 

c) alkalmi munkából származó jövedelem esetén személyes nyilatkozat a havi nettó 
átlagos jövedelemről, 

d) munkanélküli járadékban részesülőknél a megállapító határozat másolatának és az 
utolsó 3 havi csekkszelvény becsatolásával az előző háromhavi átlag alapján 
számított nettó jövedelem, 

e) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a folyósító szerv igazolása a teljes havi 
összegről, az eredeti nyugdíjösszesítő becsatolásával, 

f) vállalkozók esetében a NAV igazolása az előző évi személyi jövedelemadó 
alapjáról és személyes nyilatkozat - a vállalkozási forma megjelölésével - az előző 
3 hónap nettó jövedelem átlagáról, 

g) egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásából származó stb.) jövedelmek esetén az 
előző 3 hónap nettó bevételének átlagáról szóló igazolás, 

h) tartásdíj esetében a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj 
megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet, vagy mindkét szülő és két tanú által 
aláírt teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen fizetett 
tartásdíj utolsó három havi átvételi elismervénye vagy postai feladóvevénye, 

i) egyéb, nem rendszeres jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző 
tizenkét hónap egy havi átlaga, 

j) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott ösztöndíj 
1/12-ed része. 

(5) A jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni: 
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
a) a vállalkozásból származó jövedelmet, ha a vállalkozási tevékenység megszűnt, 
a) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás összegét meghaladó részét. 
(6) Hiányosan benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt fel kell hívni a hiányzó adatok 15 napon 

belüli pótlására. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
(7) Az e rendeletben szabályozott támogatást igénylők szociális, vagyoni körülményei 

megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, kivéve a 
rendkívüli települési támogatást igénylő kérelmezők és a (8) bekezdésben felsoroltak 
esetén. 

(8)Nem kell környezettanulmányt készíteni a születési, temetési települési támogatás és  
ösztöndíj támogatás megállapításához,  valamint a természetben nyújtott szociális ellátások 
igénybevételéhez. 

(9) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények — különösen a vagyoni és jövedelmi viszonyok — megváltozásáról 15 napon 
belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. 

(10) A települési támogatás iránti kérelem a 13. § alapján a haláleset napjától számított, a 14. § 
alapján a gyermek megszületésétől számított kilencven napon belül nyújtható be. A kérelem 
benyújtásának elmulasztása esetén a határidő jogvesztő. 

(11) Az önkormányzat által nyújtott méltányossági ápolási díjat a kérelem benyújtásától kell 
megállapítani, és a folyósítás a kérelem benyújtásának hónapjában napi összegekkel 
esedékes. A nem teljes hónapra járó támogatást az ellátás havi összege harmincad 
részének és az ellátási napok szorzata alapján kell megállapítani. 

(12)  A méltányossági ápolási díjat utólag kell folyósítani a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. 
(13)  Az időszakos támogatásként megállapított létfenntartási és rendkívüli települési támogatás 

havi összegét  tárgyhó 5. napjáig kell kifizetni. 
 

5.§ 
 

(1) A jelen rendelet alapján megállapított rendszeres szociális ellátásokat  évente felül kell 
vizsgálni. 
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(2) A létfenntartási települési támogatást kérelmező munkanélküli személy köteles a 
közmunkaprogramokban együttműködni az önkormányzattal. 
 

6.§ 
 

(1)  A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett szociális juttatások folyósítását meg kell 
szüntetni és a Szt. 17.§-a alapján a visszafizetést el kell rendelni. 

(2)  A Szt. 7.§-a alapján az arra rászoruló személynek megállapított települési támogatást, és a 
Szt. 48.§-a alapján végzett köztemetés költségét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoportja köteles visszaigényelni a hatáskörrel rendelkező illetékes 
önkormányzattól. 
 

7.§ 
 

Az adatfelvétel és adatkezelés során be kell tartani a Szt. 18-24. §-ában foglaltakat, 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény előírásait. 
 

II.  
 

PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
 

8.§ 
 

Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt.. és a jelen 
rendeletben meghatározott feltételek szerint, ápolási díjat, létfenntartási települési 
támogatást, rendkívüli települési támogatást, temetési települési támogatást, születési 
támogatást, valamint ösztöndíj támogatást állapít meg. 
 

Méltányossági ápolási díj 
 

9.§ 
 

(1) Méltányossági alapon ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki a fokozott 
ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi és egészségi és 
mentális állapota alapján alkalmas a 18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozója 
ápolására, amennyiben családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át, egyedülálló esetén annak 
160 %-át. 

(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított ápolási díj havi összege az éves központi 
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díj megállapításánál, folyósításánál, megszüntetésénél 
értelemszerűen alkalmazni kell a Szt. 42.§, 43.§ és 44. § rendelkezéseit. 
 

Létfenntartási települési támogatás 
 

10.§ 
 

(1) Létfenntartási települési támogatásban részesíthető, aki létfenntartását veszélyeztető 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. 

(2)Létfenntartási önkormányzati támogatásban részesíthető az a személy, aki: 
a) tartósan beteg és ebből eredően jövedelem kiesése keletkezik, 
b) betegsége miatti eseti gyógyszerköltségek megfizetése megélhetését veszélyezteti, 
c) baleset, vagy bűncselekmény sértettje és anyagi segítségre szorul, 
d)  közüzemi díjhátralékát önhibáján kívül kiegyenlíteni nem tudja, 
e) nagyobb összegű, előre nem látható vagy tervezhető jelentős többletkiadások 
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merülnek fel, melyet önhibáján kívül teljesíteni képtelen, 
f) egyéb, különös méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül. 

(3)Létfenntartási települési támogatásban részesíthető a gyermeket gondozó család  
amennyiben időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzetbe került. 

(4)Létfenntartási települési támogatás a (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a kérelmező, illetve családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg: 

a) családok esetében a nettó minimálbér  110 %-át, 
b) egyedülálló, illetve gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülők esetében a nettó 

minimálbér  150 %-át. 
 

11. § 
 

Létfenntartási települési támogatás egyszeri alkalommal és időszakos támogatásként is 
megállapítható. Az időszakos támogatásként megállapított létfenntartási települési 
támogatás negyed és félévre szólhat és havonta fizetendő. 
 

Rendkívüli települési támogatás 
12.§ 

 
(1)Rendkívüli települési támogatást azon szociálisan rászorult személy részére kell 

megállapítani,  aki előre nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó váratlan 
létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe (krízishelyzet) került, különösen: 

a) önhibáján kívül tartósan munkanélküli és semmilyen egyéb ellátásban nem részesül, 
jövedelemmel nem rendelkezik, 

b) betegségéből eredő jelentős jövedelem kiesés miatt anyagi nehézségbe kerül, 
c) elemi kár érte, 
d) családjában létfenntartást veszélyeztető haláleset történt, 
e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, 

(2) A támogatás egyszeri alkalommal és időszakos támogatásként is megállapítható. Az 
időszakos támogatásként megállapított rendkívüli települési támogatás maximum egy évre 
szólhat és havonta fizetendő. 
  

Temetési települési támogatás  
13.§ 
 

(1) Az a személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési 
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, temetési települési 
támogatást igényelhet. 

(2) Temetési települési támogatás annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér  200 %-át 

 (3) A temetési települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetési költségekről 
kiállított számlák eredeti példányát. A temetési számlákat a kérelmezőnek vissza kell adni, 
melyre rá kell vezetni a megállapított támogatás összegét. 

(4) Nem jogosult temetési támogatásra az, aki hozzátartozóját köztemetéssel temeti el. Nem 
jogosult temetési települési támogatásra az a hozzátartozó sem, aki a hadigondozásról 
szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 

(5) A temetési települési támogatás összege a temetési számla 60 %-a, legfeljebb 100.000 Ft. 
 

Születési települési támogatás  
14.§ 

 
(1) Születési települési támogatásra jogosult az az újszülött gyermek, akinek szülője vagy 

gondviselője rétsági állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint legalább egy éve 
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életvitelszerűen Rétságon lakik, és a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri 
el a nettó minimálbér  150 %-át. 

(2)  A születési települési támogatás összege 100.000 Ft. 
   (3) A támogatást kérelemre, az édesanya részére kell megállapítani. A kérelemhez csatolni 

kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, valamint a gyermek és a szülő 
lakcímkártyájának másolatát. 

 (4) Újszülött elhelyezése esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló gyám részére kell a 
támogatást kifizetni. 
 

                                                            Ösztöndíj támogatás  
15. § 

  
(1) A Képviselő-testület pénzügyi lehetősége függvényében csatlakozik az Oktatási 

Minisztérium kezdeményezésére létrejött Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz. 

(2) A Képviselő-testület elfogadja a mindenkori Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj 
pályázati kiírást. 

(3) Ösztöndíjban részesíthető az a Rétság városban állandó lakóhellyel rendelkező pályázó, 
aki 
a) államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, 

mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben 
folytatja tanulmányait (A-típusú pályázat), vagy középfokú nappali tagozatos iskola 
utolsó éves hallgatója (B-típusú pályázat), 

b) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér  150 
%-át 

(4) A kérelmek rangsorolásakor és elbírálásakor, előnyben kell részesíteni azt a szociálisan 
hátrányos helyzetű pályázót, 

a) aki árva, félárva, 
b) akinek családjában az eltartottak száma 3 vagy több fő, 
c) akinek családjában tartósan beteg hozzátartozó van, 
d) aki kollégiumi ellátásban nem részesül. 

 (5) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével pályázónként eltérő ösztöndíj állapítható 
meg, melynek havi összege 3.000 Ft-tól 15.000 Ft-ig terjedhet. 

 
III.  

 
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

 
16.§ 
 

(1)  Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális 
ellátásként nyújtható a létfenntartási települési támogatás. 

(2) Természetbeni ellátások különösen a köztemetés és a tűzifatámogatás. 
 

Köztemetés 
 

17.§ 
 

(1) Köztemetéssel kell eltemetni azt a személyt, akinek 
a) nincs vagy nem lelhető fel eltemetésére kötelezhető hozzátartozója, 
b) eltemettetésre kötelezhető hozzátartozója nem gondoskodik temetéséről. 

(2)Ha az eltemettetésre köteles személyt a Szociális Bizottság a köztemetés költségeinek 
megtérítésére kötelezi – kérelemre - részletfizetést engedélyezhet, amelyet a köztemetést 
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követő második hónaptól kell megkezdeni és minden hónap 5. napjáig kell befizetni. 
(3)Részletfizetés esetén a havi törlesztő részletek összegét a kérelmező vagyoni - jövedelmi 

viszonyai és egyéb szociális körülményeinek figyelembe vételével kell meghatározni. 
(4)Amennyiben a részletfizetésre kötelezett kettő havi törlesztő részlet megfizetését 

elmulasztja, a megtérítés egy összegben válik esedékessé, és a behajtásáról intézkedni 
kell. 

(5)A Szociális Bizottság kérelemre, az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés 
költségének megtérítési kötelezettsége alól 

a) részben mentesíti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
éri el a nettó minimálbér  90 %-át, egyedül élő esetén a 100 %-át, 

a) egészben mentesíti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
éri el a nettó minimálbér 70 %-át, egyedül élő esetén a 80 %-át és az érintett 
személy vagyonnal nem rendelkezik. 
 

 
Tűzifa támogatás  

18.§ 
 

   (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
pályázatban foglaltak alapján természetbeni juttatásként egyszeri alkalommal, a Rétság 
Város Önkormányzata számára megállapított támogatás és az önkormányzat által 
biztosított saját forrás terhére, kérelem benyújtásával, egyedi elbírálás alapján, szociális 
célú tűzifa támogatást nyújt a szociálisan rászorultak részére. 
 

   (2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban: 
a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 

nettó minimálbér   120 %-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át, és 
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozatot tesz, és 
c) igénylését az adott tárgyév szeptember 1. és október 31. között nyújtja be. 

  (3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként az 
egy főre eső jövedelemtől függően 0,5 m3 és 5 m3 között állapítható meg.   

  (4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki 
a) aktív korúak ellátására, vagy 
b) időskorúak járadékára jogosult, vagy 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
  (5) A támogatást kérőnek a (4) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell. 
  (6) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani az erre rendszeresített 

formanyomtatványon. 
 

IV. 
 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 
 

19.§ 
 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák közül az önkormányzat: 
a )  óvodás gyermekek napközbeni ellátását, 
a )  gyermekjóléti szolgáltatást, 
b )  a szociálisan rászorulók részére szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást 

biztosít. 
 

 
 

Gyermekjóléti szolgálat 
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20.§ 
 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás az 1997.évi XXXI. törvény 39 - 40. §-ában meghatározott 
feladatainak ellátását a Képviselő-testület — a társult önkormányzatok által létrehozott - 
Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal biztosítja. 

(2)  A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, 
együttműködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel és a védőnőkkel. 

 
Gyermekétkeztetés  

 
21.§ 
 

(1) A gyermekétkeztetés megszervezéséről az önkormányzat a rendelkezésre álló 
(vállalkozásban működtetett) konyhai kapacitás felhasználásával gondoskodik. 

(2) A gyermekétkeztetésért a szülő (gyám, gondviselő) külön önkormányzati rendeletben 
meghatározott térítési díjat köteles az önkormányzat részére havonta megfizetni. A térítési 
díjat az óvodai étkeztetés esetén a Napköziotthonos Óvoda, iskolai étkeztetés esetén a 
Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni tárgyhó 15-ig. 

 
Szociális étkeztetés  

22.§ 
 

(1) Az önkormányzat étkezést biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik a 
napi egyszeri meleg étkezést önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottaik részére 
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

(2) Étkezésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki 65 év fölötti kora 
miatt nem képes étkezéséről más módon gondoskodni. 

(3) Étkezésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki egészségi 
állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy 
hajléktalansága miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon 
gondoskodni. Az egészségi állapotról szakorvosi, ennek hiányában háziorvosi igazolást 
kell a kérelemhez csatolni. 

(4) A térítési díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni tárgyhót követő 15. napig. 
 

 
Házi segítségnyújtás  

23.§ 
 

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a Szt. 63.§-ában meghatározottak szerint 
azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és 
róluk nem gondoskodnak. 

(2)A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató 
Társulás  tagjaként látja el. 

 
V.    
                                              

 SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL  
                                                                      

24. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Szt. 58/B.§ (2) bekezdése alapján helyi Szociálpolitikai kerekasztalt 
hoz létre a szociális szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott feladatok 
megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében. 

(2) A Szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 
- a Szociális Bizottság tagjai, 
- óvodavezető, 
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- a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, 
- Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, 
- házi gondozók. 

(3) A Szociálpolitikai kerekasztal évente legalább 1 alkalommal tart ülést. 
 

VI.  
25.§ 

 
Értelmez ő rendelkezések 

 
E rendelet alkalmazásában:  
 
Nettó minimálbér: a tárgyévi bruttó minimálbér járulékkal és személyi jövedelemadóval 
csökkentett összege; 
Egyedülél ő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik 
Háztartás : az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége; 
Család : egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 

Jövedelem: 
a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) 
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték 
(bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és 
b) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 
Temetési költség:  temetkezési vállalkozó számlája szerinti költség, hamvasztás költsége, 
egyházi vagy polgári szertartás költsége, 1 db kegyeleti koszorú. 
 
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

26.§ 
 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt. valamint az egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni. 

(2)  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban 
lévő kérelmek esetén is alkalmazni kell. 

(3) E rendelet hatályba lépésével a szociális ellátások rendjéről szóló 6/2019. (IV.02.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 

 
      Mezőfi Zoltán                                                                         Jámbor Lajos 

                   polgármester                                        jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2021. október 22. napon kihirdetésre került. 
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     Jámbor Lajos 
                                                                                                    jegyző 
 
 

2.) A 2021. évi költségvetés módosítása  
                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester   
 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Számszaki átvezetésekről van szó, amiket az élet hozott. 
Ezt a napirendet 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki 
a rendelet elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű 
igen szavazattal megalkotta a 2021. évi költségveté s 
módosításáról szóló rendeletet: 

 
      Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

                             6/2021. (X.25.) önkorm ányzati rendelete 
                             a 2021. évi  költségve tésről szóló, 1/2021. (III.10.) 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 2021. évi 
költségvetésről szóló 1/2020.(III.03.) 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 2.433.173.598 Ft-ban  állapítja 
meg. 

 
2.§ 

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

 
(1) A Képviselő-testület az 2.433.173.598 Ft bevételi főösszegből  

a. a) felhalmozási célú bevételt    50.397.867 Ft-ban 
b. b) működési célú bevételt                             1.142.330.995 Ft-ban 
c. c) finanszírozási bevételt                            1.240.444.736 Ft-ban 

állapítja meg. 
 

(2) Az 2.433.173.598 Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak szerint állapítja meg:    
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Önkormányzat összesen: 
Beruházás 546 949 810  Ft-ban
Felújítás 240 715 147  Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz 5 136 603  Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen 792 801 560  Ft-ban
Személyi jellegű juttatás 313 653 691  Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok 49 193 626  Ft-ban
Dologi kiadás 304 650 173  Ft-ban
Támogatásértékű kiadás 1 820 000 Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 16 018 166  Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása 315 411 853 Ft-ban
Szociális ellátás 58 837 100 Ft-ban
Működési kiadás 1 059 584 609  Ft-ban
Tartalék 417 494 765  Ft-ban
Finanszírozási kiadás 163 292 664  Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen 2 433 173 598  Ft-ban  

 
 

 
(4) Az önkormányzat egyenlegei: 

  Bevétel Kiadás Egyenleg 

Működési egyenleg 1 142 330 995 1 059 584 609 82 746 386 

Fejlesztési egyenleg 50 397 867 792 801 560 -742 403 693 

Finanszírozási műveletek egyenlege 1 240 444 736 163 292 664 1 077 152 072 

Tartalék   417 494 765 -417 494 765 

Ft-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    
 (forintban) 
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Bevételi főösszeg 2 113 873 847 Kiadási főösszeg 2 113 873 847

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 60 011 932 Személyi jellegű kiadás 97 142 038

Támogatásérték bev. 49 392 285 Járulék 16 074 529

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 236 425 060

Helyi adó 473 200 000 Pénzbeni ellátás 58 837 100

Átengedett adó 0 Támogatásértékű kiadás 1 820 000

Központi támogatás 241 700 925 ÁHT-n k. pe. Átadás 16 018 166

Működési bevétel össz. 824 305 142 Intézményfinanszírozás 315 411 853

Fejlesztési célú bevétel 50 397 867 Fejlesztési kiadás 791 357 672

Finanszírozási bevétel 1 239 170 838 Tartalék 417 494 765

Finanszírozási kiadás 163 292 664

 
 
 (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. 

                                                                                                                   (Ft-ban) 
Bevételi f őösszeg 104 491 378 Kiadási f őösszeg 104 491 378
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 72 679 459
Támogatásérték bev. 0 Járulék 11 151 298
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 20 660 621
Önkormányzati támogatás 103 973 800 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz. 103 973 800 Tartalék 0
Pénzmaradvány 517 578
Fejlesztési bevétel 0

 
 

(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. 

                                                                                                                   (Ft-ban) 
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Bevételi f őösszeg 82 397 845 Kiadási f őösszeg 82 397 845
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 63 557 813
Támogatásérték bev. 0 Járulék 9 773 952
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 8 333 392
Önkormányzati támogatás 82 161 509 Fejlesztési kiadás 732 688
Működési bevétel össz. 82 161 509 Tartalék 0
Pénzmaradvány 236 336
Fejlesztési bevétel 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. 

                                                                                                                   (Ft-ban) 
 

Bevételi f őösszeg 89 982 637 Kiadási f őösszeg 89 982 637
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 2 614 000 Személyi jellegű kiadás 46 286 299
Támogatásérték bev. 0 Járulék 6 991 928
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 35 993 210
Önkormányzati támogatás 87 059 973 Fejlesztési kiadás 711 200
Működési bevétel össz. 89 673 973 Tartalék 0
Pénzmaradvány 308 664
Fejlesztési bevétel 0

 
(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a 

IV /1-3. és 5-7. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 
 
(5) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tartalékát a IV /8. számú melléklet szerint 

jóváhagyja. 
 

7. §  
 

A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 

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 42 427 891 Kiadási f őösszeg 42 427 891
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 33 988 082
Támogatásérték bev. 0 Járulék 5 201 919
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 3 237 890
Önkormányzati támogatás 42 216 571 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz. 42 216 571 Tartalék 0
Pénzmaradvány 211 320

 
(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a 

V./1-3. és V./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.  
 

                                                                          8.§ 
 

(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. 

 
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.§ 
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(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. 
 

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

 
            Mezőfi Zoltán                                    Jámbor  Lajos  

       polgármester                                             jegyző 
 

 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2021. október 25. napon kihirdetésre került. 
 
 
 
 

                                                                  Jámbor Lajos 
                                                                          jegyző 

 
 

Indokolás 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása szerint:  A képviselő-testület 
az előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév 
kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét.  

 
A 2020. évi költségvetési rendelet módosítását - a központi támogatás változása, 
többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetése, valamint 
technikai módosítások indokolják. 
 

3.) Beszámoló a 2021. évi költségvetési rendelet id őarányos teljesítésér ől  
                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
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Varga Dávid Géza PVB elnök: Szerencsére ez az előterjesztés is a már jól megszokott 
résszel kezdődik, miszerint az intézmények gazdaságos működtetése a félév során 
maximálisan biztosított volt. Ahogy az elmúlt években már megszokottá vált, nem volt 
szükség sem folyószámla, sem munkabér hitel felvételére. Lehet azt mondani, hogy stabil 
az önkormányzat költségvetése. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Úgy látszik, hogy jól dolgoztak a Pénzügyi csoportban, 
pénzügyi vezető asszony vezetésével. Köszönjük a munkát.  
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  
 

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

 
                                  63/2021. (X. 21.) KT. határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi 
költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt 
elfogadja. 
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az 
intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az 
első félévben biztosított volt. 
A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett 
kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor 
javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: folyamatos, majd december 31., 
Felelős:   Mezőfi Zoltán polgármester 

 
4.) „Rétság, Városi Piac fejlesztése” tárgyú közbes zerzés közbeszerzési 

dokumentumainak jóváhagyása  
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Bár ezektől az izgalmaktól meg lehetett volna menteni a 
települést.  
A Bizottság tárgyalta ezt a napirendet. Egy javaslat érkezett a Közbeszerzési Előkészítő és 
Bíráló Bizottságtól, hogy a kivitelezőnek az eredetileg kiírt 180 napos teljesítési határidőt 
270 napra emeljük, amennyiben, ez lehetséges. Jegyző úr utánanézett, lehetséges. Ezt a 
megoldást 8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért 

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

 
                              64/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  
„Rétság, Városi Piac fejlesztése” tárgyú közbeszerzés 
közbeszerzési dokumentumainak jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a „Rétság, Városi Piac fejlesztése” tárgyú, a 
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
- jelen döntés mellékletét képező - ajánlati felhívását és a 
közbeszerzési dokumentumait jóváhagyja. A jóváhagyott 
dokumentumok folyamatba épített ellenőrzés céljából történő 
megküldését kéri a közbeszerzési tanácsadótól az illetékes 
ellenőrzést végző szervek részére. 

 
Határidő: 2021. szeptember 22. 
Felelős: közbeszerző értesítésére Mezőfi Zoltán polgármester 

 
5.) Vis major munkacsoport döntéseinek jóváhagyása  

                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Vis major munkacsoportnak több dologban kellett 
döntenie a két ülés között. A döntéseket 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta 
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Képviselő-testület számára. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslat, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
  

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

 
                             65/2021. (X. 21.) KT. határozata : 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vis 
major döntésekről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület egyetért a Vis major munkacsoport 
döntésével és 
 

• I.számú háziorvosi szolgálat m űködési feltételeinek 
biztosítása érdekében bérre 1.560.000 Ft bér, 242.000 Ft 
járulék, 3.003.000 Ft dologi kiadásra, informatikai beruházásra 
1.016.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a NEAK támogatás 
terhére.   

 
• Főkefe Kft. által bérelt épületben a f űtéskorszer űsítést el 

kell végezni. Tervezői költségekre 470.000 Ft (AM), 
kivitelezési költségekre 2.293.900 Ft, kazánberuházásra 
881.100 Ft pótelőirányzatot biztosít a Képviselő-testület a 
tárgyévi költségvetés tartaléka terhére. A vis major döntés 
felhatalmazása alapján bekért tervezői szerződést a Képviselő-
testület jóváhagyja. 

 
• Városi Nyugdíjas Klub szerz ődésmódosítási kérelme  

A Városi Nyugdíjas Klub június 4-i kirándulás költségeivel nem 
a RET/3729-2 iktatószámú megállapodás 2. pontjában 
szereplő technikai módosításokkal a Képviselő-testület 
egyetért. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
támogatási megállapodás módosítás aláírására az alábbi 
feltételekkel: 
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Eredetileg utazási költségre 52.000 Ft, belépőjegyekre 98.000 
Ft támogatás került megállapításra. 
A ténylegesen benyújtott számlák alapján utazásra   
127.000 Ft x 70 % = 88.900 Ft, 
belépőjegyekre (113.100 Ft x 70 % = 79.590 Ft, 
maximum 150.000 Ft) 61.100 Ft támogatásra jogosult 
a Városi Nyugdíjas Klub. 

 
• Földes László József Attila előadása elmaradt, azért 

okafogyottá vált a szerződés jóváhagyása 
 

• A Képviselő-testület a közigazgatási határrendezés 
előkészítése érdekében, Tolmács Község Önkormányzata 
kérésére a leendő 02/20 hrsz-ú 1906 m2-es területet, a rajta 
lévő két darab hangárral átadás feltétel teljesítéséhez az OTP 
Ingatlan Zrt 150.000 + áfa összegű árajánlatát elfogadja, az 
értékbecslés megrendelésére felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert. 

 

• A Képviselő-testület a Rétsági Család és Gyermekjóléti 
Központnál a korábban már jóváhagyott 1 fő létszámbővítésre 
2021. október 1-től havi 441.600 Ft bér, illetve 68.448 Ft 
járulék, összesen havi 510.048 Ft pótelőirányzatot biztosít. Az 
1.020.096 Ft pótelőirányzat fedezete a 2021. évi költségvetés 
tartaléka. 
 

• Megbízási szerz ődés jóváhagyása  
A catering pályázat végrehajtására beérkezett 3 árajánlat 
közül a Képviselő-testület a legkedvezőbb árajánlatot fogadja 
el, és a   Zszs System Kft-vel (2641 Nagyoroszi, Géza 
fejedelem út 35.) megkötött megbízási szerződést jóváhagyja. 
adta. A rendezvények 6.000.000 Ft-os összege a 2021. évi 
költségvetésben rendelkezésre áll. 

 
• Tanuszoda vízleengedésével kapcsolatos kérelem  

 
A Képvisel ő-testület egyetért azzal, hogy az épül ő 
tanuszoda vízleeresztése az alábbi feltételek bizto sítása 
mellett a Hunyadi liget melletti patakba (hrsz: 411 ) 
történjen:  

 
− a kétszeri ürítés tavasszal és ősszel az 
önkormányzattal előre egyeztetett időpontban,  
minimum 48 órás leürítési idővel történhet, 

− megfelelő műtárgyak kiépítése: a nyílt patakmeder és 
a zárt áteresz találkozásánál a  
kimosódás elleni védelmet kiépíteni. Csatorna előfej és kb. 5 
m mederburkolat kiépítésével, 

− a zárt, fedett patakmeder meder és a nyílt meder 
találkozásánál (Piactér bejáró,  
Papírbolt) is szükséges a meder elemek helyre állítása, 
meder kotrása, 

− az uszodából a patakmederbe befolyó víz mennyiségét 
megfelelő műszaki  
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megoldással szabályozni kell és a befogadást, megfelelő 
meder kialakítással és burkolással kell megoldani. 
 
A Vis Major Bizottság Támogatja, a fenti feltételekkel, a 
tanuszoda medencevizének, az önkormányzat tulajdonában 
lévő , patakmederbe történő leürítését. 

 
• Műszaki ellen őri szerz ődés jóváhagyása  

A bölcsőde pályázat részeként műszaki ellenőr kiválasztására 
került sor. A Képviselő-testület Koczka Lászlót bízta meg a 
műszaki ellenőri feladatok ellátására. Koczka úr többszöri 
emlékeztető után késedelmesen hozta be a szerződést, ezért 
az aláírás visszamenőleges hatályú. 

            A Vis major bizottság egyetért a szerződés visszamenőleges 
           hatályú aláírásával. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
6.) Tulajdon jog rendezése a megépült (Rákóczi úti)  busz-öbölpár területére 

vonatkozóan  
                  Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Bizottság megtárgyalta ezt a napirendet. A lakosságot 
ezzel kapcsolatban az érinti, hogy november elsejétől bizonyos buszok meg fognak már 
állni abban a megállóban.  
A Bizottság 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.   
 

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

 
                              66/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétság 2.sz. főút melletti buszmegálló öbölpár, (55-851, 55+969 
kmsz.) leszállóperon, a hozzá kapcsolódó járda, valamint a hozzá 
csatlakozó gyalogos-átkelőhely és támfal építése kapcsán keletkezett 
tulajdoni jogviszonyok tisztázására vonatkozó előterjesztést. 
 A Dombai Gábor földmérő mérnök által M-16/2020., M-26/2020. 
munkaszámon elkészített változási vázrajz és telekalakítási 
helyszínrajz alapján, a Képviselő-testület a változás utáni állapot 
szerint kialakuló Rétság 304/11, 304/13 hrsz-ú (kivett közterület és 
autóbuszváró) ingatlanokat   Rétság Város Önkormányzat 
tulajdonába kívánja venni. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a tulajdonviszonyok 
rendezéséhez szükséges dokumentumokat aláírja a Magyar Állam 
nevében eljáró hatóságokkal. 
 
Határidő: 2021.október 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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7.) Javaslat öntöz ő-eszköz beszerzésére  
            Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester   
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Alpolgármester úr néhány héttel ezelőtt email-ben 
kereste meg az összes képviselőt és bizottsági tagot azzal kapcsolatban, hogy mi 
lenne a véleményük egy locsolókocsi beszerzésével kapcsolatban. Ezzel a nyári 
locsolásokat lehetne egyszerűbbé tenni, az emberi munkát kiváltani. Ez egy olyan vizes 
kocsi, ami egy szivattyúval van felszerelve, és a traktor hajtásával lehet működtetni a 
szivattyút. Megkaptuk az árajánlatot és a szerződés-tervezetet is, a Bizottság 8 igen 
szavazattal elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  
 

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

 
                              67/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a locsolóvizes kocsi 
beszerzésének lehetőségéről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező, az 
Agrosat Kft. ajánlatában leírt műszaki paraméterekkel rendelkező 
locsolóvizes kocsi beszerzését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
határozat mellékletét képező adás-vételi szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés általános tartalék 
terhére biztosítja az eszköz megvásárlására vonatkozó 538.000 Ft+ 
áfa összeget 
 
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Melléklet a jegyzőkönyv végén csatolva található. 

  
8.) Gáspár Csaba kérelme telek kiigazításra vonatko zóan  

                  Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Gáspár Csaba azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy a már tulajdonában lévő 356/31 hrsz-ú terület mellett lévő 356/63 hrsz-ú 
zárvány területet megvásárolhassa. Ez a terület önmagában forgalomképtelen. Adó- és 
értékbizonyítvány lett kérve a terület értékével kapcsolatban. A bizottsági ülésen vita nem 
alakult ki, a határozati javaslatot 8 igen szavazattal támogatta a Bizottság. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez egy nagyon jó ötlet volt, mert legalább lesz gazdája ennek 
a zárványterületnek.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

 
                              68/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta Gáspár Csaba, 2651 Rétság, 
Börzsönyi út 21. szám alatti lakos kérelmét. 
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A Képviselő-testület egyetért a kérelemben szereplő 356/63 hrsz.-ú, 
1204 m2 ingatlan Gáspár Csaba, 2651 Rétság, Börzsönyi út 21. 
kérelmező részére történő értékesítésével. 
 
A Képviselő-testület megbízza az adásvételi szerződés elkészítésével 
Dr. Gáspár Zoltán ügyvédet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület a 356/63 hrsz.-ú terület árát 963.200.Ft- ban 
állapítja meg. 
 
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős: polgármester 

  
9.) VABI Hungária Kft. vételi ajánlata Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
       Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ez a cég vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a volt 
laktanya területén lévő 356/41 hrsz-ú megvásárlására. Ez a köznyelvben a parancsnoki 
épület. A Képviselő-testület mindig is kiemelt feladatként kezelte a laktanya 
hasznosításának lehetőségét. Időközben a cég nyilatkozott, hogy az érintett ingatlan 
területén kialakítani szándékozik egy magánvállalkozási formában működő konferencia- és 
oktatási központot. Ennek a bizottság mi9nden tagja egyöntetűen örült. A határozati 
javaslatban szerepel, hogy munkásszálló kialakítása célja kivételével minden olyan 
beruházást, fejlesztést támogat, ami előre viszi a települést. Reméljük, ez is ilyen lesz. 8 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a PVB a határozati javaslatot a Képviselő-
testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Örülök neki, hogy végre a laktanya hasznosítása elkezdődött. 
Húsz évig semmi nem történt. Remélem, hogy előbb-utóbb minden részének gazdája lesz, 
és nem az enyészeté lesz, nem kell elbontani.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Azért valamit csináltunk az elmúlt húsz évben, te is itt voltál. 
Nem sorolnám fel.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  

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

 
                              69/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
VABI Hungária Kft. vételi ajánlatáról szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület - munkásszálló kialakítása cél kivételével - 
értékesíteni kívánja a 356/41 hrsz-ú ingatlant. 
Az ingatlan értékbecslését meg kell rendelni az OTP Jelzálogbank 
Zrt-től. 
 
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

  
10.) Kossuth u. 10. szám alatti ingatlan értékesíté sére érkezett pályázatok 

elbírálása             
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
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Varga Dávid Géza PVB elnök: Előzményként egy közös pályázat érkezett az épület 
megvásárlására. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság augusztusban a pályázatot nem 
tudta értékelni, egyeztetésre lekerült a napirendről. Ezután érkezett olyan információ, hogy 
az egyik résztvevő visszalépett. Most újra közzé szeretnénk tenni a hirdetményt. Annyi 
kiegészítés történt benne, hogy kizárólag kereskedelmi vendéglátóegység és kerthelyiség 
kialakítása céljára lehet használni az épületet.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
                              70/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kossuth u. 10. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére érkezett 
pályázat elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a beérkezett pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja, új pályázatot kíván kiírni. 
 
A Képvisel ő-testület a Rétság belterület 200 hrsz-ú, 491 m2-es  
ingatlant értékesítésre kijelöli. 
 
Az ingatlan értékesítését hirdetni kell. A hirdetményt az alábbiak 
szerint kell közzétenni: 

 
 

 HÍRDETMÉNY 
 

Rétság Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a R étság 200 hrsz-ú természetben 
Rétság Kossuth utca 10.szám alatti közm űvesített, felújítandó lakóházas ingatlanát 
kereskedelmi vendéglátóegység és kerthelyiség kiala kítása céljára.  
 
 
A telek nagysága 491 m2 és a rajta található épület összes nettó alapterülete 80 m2 
Az épület helyiségei : pince, üzlethelyiség/ szoba, előtér/közlekedő, fürdő, szoba, tornác 
 

Az ingatlan ára: 5 900 000 Ft 
 

Vételi szándékot:  
- írásban, Rétság Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság Rákóczi út 20.sz) 
vagy  

- elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre 
 

2021. november 10. napig lehet benyújtani.  
A következ ő szövegrészt a borítékra vagy az e-mail tárgyában f el kell tüntetni: vételi 
szándék, Rétság Kossuth u.10.  
A Képviselő-testület az értékesítés során részletfizetést nem biztosít. 
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy az értékesítés bármely szakaszában elálljon 
értékesítési szándékától. 
 

Határidő: 2021.október 29. 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                                 8/2021. (10. 21.) számú 
jegyzőkönyv 

26 
 

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
  

11.) Tanuszoda név választásának lehet ősége  
       Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnök  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A BMSK a kivitelezője az uszodának, feléjük kell egy 
határozatot prezentálnunk a névválasztással kapcsolatban. Nekem volt egy javaslatom, de 
az a konszenzusos döntés született, hogy a Képviselő-testület a lakosság véleményét is ki 
kívánja kérni ezzel kapcsolatban. A javaslatok beérkezte után fog a testület dönteni, hogy 
mit javasol névnek.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Annyit szeretnék kiegészítésként, hogy zárt borítékban is el 
lehet juttatni a Polgármesteri Hivatalba a javaslatokat. 
 
Jámbor Lajos jegyző: Javaslom, hogy akkor ez kerüljön bele a határozatba is. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Akkor kérem, hogy aki az így kiegészített határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, most szavazzon.  
 

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

 
                              71/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Tanuszoda névválasztásának lehet ősége  című előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a lakosság véleményét kívánja kikérni a 
Tanuszoda nevére. 

 
Rétság Város Önkormányzata felkéri a város lakóit, hogy tegyenek 
javaslatot a Tanuszoda elnevezésére. A Tanuszoda nevének 
kiválasztásához a Képviselő-testület várja a településen élők, 2-3 
mondattal indokolt, a javaslattevő nevének és lakcímének 
feltüntetésével ellátott kezdeményezéseit.   A javaslatokat a 
jegyzo@retsag.hu e-mail címre vagy zárt borítékban a Rétsági 
Polgármesteri Hivatal földszintjén elhelyezett postaládába várjuk 
2021 november 20. szombat 24 óráig. 
A Képviselő-testület ezt követően határoz a Tanuszoda nevéről, 
döntéséről értesíti a BMSK-t, aki jóváhagyásra továbbítja az EMMI 
felé a testület által választott elnevezést. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Varga Dávid Géza PVB elnök 

 
12.) Bérleti szerz ődés módosítása 791 hrsz-ú (hulladékudvar) ingatlanr a  

                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Gyakorlatilag itt névváltozás történt, ezért kellett 
módosítani.  
A Bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  
 

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

 
                              72/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétság Kossuth út 43. sz címen található, önkormányzati tulajdonú, 
jelenleg hulladékudvarként műkő terület bérbe adására vonatkozó 
előterjesztést. Elfogadja, hogy a hulladékudvart jelenleg működtető 
Zöld Híd B.I.G..G. Nonprofit Kft. helyett,  a hulladékudvart a  
továbbiakban a DTKH Nonprofit Kft.  üzemeltesse. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Mezőfi Zoltán polgármester az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
(mint bérbe adó) valamint a DTKH Nonprofit Kft. (mint bérbe vevő) 
között létrejövő bérleti szerződés záradékát aláírja. 
 
Határidő: 2021.október 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
13.) Templom u. 8. szám alatti önkormányzati tulajd onú ingatlan 

fűtéskorszer űsítésére  érkezett árajánlatok elbírálása   
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A vállalkozási szerződés jóváhagyásáról tudunk dönteni. A 
Bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslat, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

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

 
                             73/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Templom u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület 
fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos szerződés-tervezet 
véleményezéséről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület Medgyesi Péter vállalkozóval kötendő, a 
határozat mellékletét képező 2.353.543 Ft (AM) végösszegű 
szerződést jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
mellékelt vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2021. október 22. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
14.) Pótelőirányzat kérése fogászati szék kárpitozására  
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
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Varga Dávid Géza PVB elnök: A fogorvosi szolgálattól jelzés érkezett, hogy a fogászati 
szék kárpitozása tönkrement. Karbantartását évek óta a Globdent Kft végzi, ezért 
polgármester úr tőlük kért árajánlatot. Doktor úr azt mondta, hogy az ajánlat korrekt. A 
határozati javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a PVB. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
                              74/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
fogászati szék kárpitozására pótelőirányzat kérésről készített 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Globdent Kft. 550.000.- Ft + áfa = 698.500.- Ft-
os árajánlatát elfogadja. Az elvégzendő munkákra szerződés-
tervezetet kell kérni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

  
15.) Bérleti szerz ődés jóváhagyása  
       Előterjesztő: Fodor Rita Mária  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ez a köznyelvben rendőrlakásnak elkeresztelt ingatlanra 
vonatkozó előterjesztés. A Bizottság 56.000 Ft-os havi bérleti díjat állapított meg. 8 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
a határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

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

 
                             75/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétság, 126/2/A/6 hrsz-ú, természetben a Nyárfa u. 9. 2.emelet 6. 
szám alatt lévő, 65 m2-es önkormányzati tulajdonú, rendőrségi 
kijelölésű lakás bérleti díjáról és a bérleti szerződés jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 
 
A felújítás összegének aktiválását követően a havi bérleti díjat 56.000 
Ft összegben állapítja meg a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy 
2021. november 1. naptól kezdődően Vakarcs Józseffel a határozat 
mellékletét képező bérleti szerződést aláírja. 
 
Határidő: szöveg szerint 
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Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Szám:. 
 

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  Rétság Város Önkormányzat, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. (képviselője: 
Mezőfi Zoltán polgármester), mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről Vakarcs József 
(Cím: ……………………………... ), mint Bérbe vevő (a továbbiakban: Bérlő) között, ( a továbbiakban 
együtt: Felek) az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel. 

 
1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Rétság, 
Nyárfa u. 9. 2.emelet 6. szám alatt lévő, 65 m2 alapterületű, összkomfortos lakást. 
 
2./ Jelen Bérleti szerződést a Felek 2021. november 01. napjától kezdődően, maximum 2031. 

október 31. napig kötik. 
     
3./ Bérleti díj 
3.1. A Bérlő a lakás használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi összege 56.000 

Ft, azaz ötvenhatezer forint. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentes az ÁFA alól. 

 A bérleti díjat Bérlő a Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján, havonta köteles megfizetni a 
11741031-15451615 számú bankszámlára. 

 A bérleti díj rezsiköltséget nem tartalmaz. A Bérlő köteles a közműmérőket saját nevére 15 
napon belül átíratni. 

3.2. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni. 
 
4./ Felek rögzítik, hogy a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van. 
 
5./ Bérlő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a lakást kiürített állapotban, rendezetten, 

kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni. 
 
6./ Bérlő az általa bérelt lakást nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy 

használatába. 
 
7./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 
7.1. A jogszabály alapján fennálló maximális 120 hónap elteltével. 
7.2. Bérlő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli 

közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 
7.3. Ha a Felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 
7.4. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli 

felmondás), ha a Bérlő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz eleget 
fizetési kötelezettségének, vagy ha a lakást nem rendeltetésszerűen használja. 

7.5. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti szerződés megszűnése esetén Bérbeadó nem köteles 
cserelakást biztosítani. 

 
8./ Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a lakást jegyzőkönyvben rögzített állapotban 

adja át a Bérbeadónak. 
     Amennyiben Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a lakást nem üríti ki, köteles arra 

az időre, amíg a lakást jogcím nélkül használja, a Képviselő-testület által megállapított bérleti 
díjtétel kétszeresének megfelelő díjat fizetni. 
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9./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerződésből 
adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

10./ A Bérleti szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
75/2021.(X.21) számú határozatával hozzájárult. 

 
11./ Mindkét fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, vagy 

nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. 
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati 
Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 

 
Ezen Bérleti szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
A Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság 12000/3997-4/2020.ált iktatószámú bérlőkijelölése jelen 
bérleti szerződés elválaszthatatlan része. 
 
 
Rétság, 2021. …………………….. 
 
 
...............................................                                                                    
                                                                                                ............................................... 

 
Bérbeadó                                                                                                   Bérlő 

 
16.) Szerződések jóváhagyása (Szociális t űzifa)  
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A 2021. évi szociális tűzifa pályázaton 137 m3 tűzifa 
beszerzésére kaptunk állami támogatást. Árajánlatot kell kérni ilyenkor a beszállítótól. Ez 
és a szerződés-tervezetek megérkeztek. A fa depózását és kiszállítását, mint eddig is, a 
Misik Kft-től szeretnénk megrendelni, ezért tőlük is kért polgármester úr árajánlatot és 
szerződés-tervezetet. A határozati javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslat, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

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

 
                             76/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
szociális tűzifa értékesítésre érkezett árajánlatról és szállítási 
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület az Ipoly Erdő Zrt. 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 Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződések aláírására, 

- a szociális tűzifa önrészére bruttó 173.990 Ft. 
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- a szociális tűzifa telephelyre történő szállítására bruttó 
347.980 Ft, 
összeget biztosít a 2021. évi költségvetés  terhére. 

 
A többletelőirányzatok átvezetésére a költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős:   Mezőfi Zoltán polgármester 

 
17.) Temetőgondnoki teend ők ellátása  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Már volt egy hirdetmény a státusz betöltésére, de arra nem 
volt jelentkező. Ezért az a döntés született, hogy vállalkozásoktól is kérjünk árajánlatokat a 
feladatok elvégzésére. A két kiadott határozati javaslat összefésülése történt az bizottsági 
ülésen. Ezt a határozati javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Képviselő-testület számára. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

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

 
                             77/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
temetőgondnoki teendők ellátásáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a temetőgondnoki feladatok ellátására 
árajánlatot és szerződés-tervezetet kér az alábbi vállalkozásoktól: 
 
1.) MENILÁN COMPLEX Kft. Kismaros Asztalos János utca 3. 
1.) Szikora Szabolcs, Rétság, Bem u.2 
2.) Viczián Zsolt, Rétság, Petőfi u. 7. 
3.) Béke Viktória, Nagyoroszi 
 
Az ajánlattevők körének bővítése érdekében a Képviselő-testület 
nyilvános pályázatot is hirdet. A pályázati feltételek a név szerint 
megszólítottak és a pályázatra jelentkező név szerint meg nem 
szólítottak esetében is azonosak. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete a temetőgondnoki 
feladatok ellátását az alábbi munkarészekre kiterjedően kéri: 
- a temetői zöldfelületek gondozása, 
- síkosságmentesítés, hóeltakarítás 
- ravatalozó takarítása, 
- kapcsolattartás a hozzátartozókkal és a temetkezési 
vállalkozókkal, a Polgármesteri Hivatal ügyintézőivel, 
- temetéshez szükséges dokumentumok begyűjtése, átadása a 
Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének, 
- sírhelyek kijelölése, 
- évente egy - két alkalommal lejárt sírhelyek feltárása, jelzése 
a Polgármesteri Hivatal munkatársának. 
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Feladatellátás helyszínei: 
 
     934 hrsz-ú kivett lezárt temető (Pusztaszántó)   - ahol csak a 
zöldfelületek gondozása a feladat 
     05/7  kivett temető (Zrínyi u. vége)                     
 
A temetőgondnok munkavégzése során az alábbi jogszabályokat 
köteles figyelembe venni: 
- Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
18/2011.(IX.30.) rendelete A temet őkről és  a temetkezés rendjér ől 
- a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
előírásai, valamint      
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
 
A pályázatokat 2021. november 15. napig lehet benyújtani a 
jegyzo@retsag.hu e-mail címre. 
A pályázat részeként benyújtandó: 
- a pályázó árajánlata 
- vállalkozási szerződés-tervezet 
 
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
S Z Ü N E T 17.10 órától 17.32 óráig. 

 
18.) Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2020. évi beszámolója  
        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az Önkéntes tűzoltó egyesület megküldte éves 
beszámolóját, mely részletesen leírja, hogy hol, mit dolgoztak és segítettek az elmúlt 
évben. Ezúton is köszönjük munkájukat, további erőt, kitartást kívánunk!  
8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság a beszámolót. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény?  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Én is szeretném megköszönni a munkájukat.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért. 

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

 
                             78/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évről készített 
beszámolójáról szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi 
beszámolóját tudomásul veszi, 2021. évre eredményes munkát kíván. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

19.) A Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2020. évi támogatás pénzügyi 
elszámolása, megállapodás módosítási kérelme  

       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az egyesület az elmúlt évben 1.300.000 Ft támogatást 
kapott. Az összeg átcsoportosítását kezdeményezték ebben az előterjesztésben. A 
főösszeg nem változott, a támogatással maradéktalanul el tudnak számolni.  
A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
                             79/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi támogatási 
megállapodásának módosításáról szóló kérelmét. 
A Képviselő-testület a megállapodás felhasználásra vonatkozó 
rendelkezését az alábbiak szerint módosítja: 
 

Cél    Módosított 
összeg (Ft)  

Üzemanyagköltség: 34 524   
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése 196 698   
Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga: 123 296   
Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak): 220 993   
Élelmezés, védőital 35 164   
Könyvelői díj: 0   
Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata: 165 275   
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó 
anyagköltségek: 136 003   

Adminisztrációs költségek: 39 589   
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés: 52 200   
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése 69 973   
Rétság térségi tűzoltóverseny költségei: 0   
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése 10 425   
Egyéb (jutalom, sportszer) 215 860   
  
Összesen:  1 300 000   
 

  
A határozat mellékletét képező megállapodás módosítást a 
Képviselő-testület jóváhagyja. 
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Melléklet a jegyzőkönyv végén csatolva található. 
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20.) A Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2021. évi támogatási kérelme   
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület benyújtotta az idei évre a 
támogatási kérelmét. Évek óta támogatja az önkormányzat az egyesületet.  
A bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
                             80/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi támogatásáról készített 
előterjesztést. 

  
A Képviselő-testület az Egyesületet az alábbiak szerint támogatja: 
 

- üzemanyag költség                                                                                    
                                60.000 Ft, 
- gépjárműjavítás, karbantartás                                                                    
                                                     80.000 Ft, 
- biztosítás, műszaki vizsga   

                                        
130.000 Ft, 

- épületüzemeltetési költségek  
                                                              300.000 Ft, 

- élelmezés, védőital                                                                                     
                               80.000 Ft 
- könyvelői díj                                                                                                
                    70.000 Ft, 
- gépek, berendezések, felszerelések karbantartása, javítása    
                                                                                              80.000 Ft, 
- épületkarbantartás, felújítás                                        240.000 Ft, 
- adminisztrációs költségek               20.000 Ft, 
- oktatási, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés                     40.000 Ft, 
- egyenruha, védőfelszerelés beszerzése                     120.000 Ft, 
- egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése 40.000 Ft, 
- egyéb (jutalom, sportszerek)                                        40.000 Ft, 

összesen:                                                1.300.000 Ft 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
határozat mellékletében szereplő szerződés aláírására. 
   
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Melléklet a jegyzőkönyv végén csatolva található. 

 
21.) A Rétsági Polgár őr Egyesület 2021. évi támogatás módosítási kérelme  
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
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Varga Dávid Géza PVB elnök: A Rétsági Polgárőr Egyesület kérelmet nyújtott be a 2021 
évi támogatás módosítás tárgyában. Az egyesület a 600.000 Ft támogatás célcsoportokra 
lebontott módosítását szeretné kérni.  
Köszönjük a polgárőrség munkáját, és a további munkát kívánunk nekik. 
A Bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Én is szeretném megköszönni a munkájukat. További jó erőt 
és egészséget kívánok nekik.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
                             81/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Polgárőr Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatásra 
vonatkozó kérelmét, azt támogatja. 

 
A Képviselő-testület a Rétsági Polgárőr Egyesület 2021. évi működését a 2021. évi 
költségvetésben betervezett 600.000 Ft erejéig az alábbiak szerint támogatja: 

- térfigyelő kamera rendszer javítása, karbantartása    160.000 Ft-
tal, 

- Napelemes világítótestek telepítése     160.000 Ft-tal, 
- egyesületi rendezvények költségei, rendezvények biztosítása         80.000 Ft-tal, 
- polgárőr autó fenntartási költségei,          80.000 Ft-tal, 
- polgárőrök elismerésére, öltözet pótlás       120.000 Ft-tal. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 
20/2013. (XI.23.) önkormányzati rendeleten alapuló, a határozat 
mellékletét képező megállapodást a Rétsági Polgárőr Egyesülettel 
megkösse. 
Határidő:2021. október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Melléklet a jegyzőkönyv végén csatolva található. 

  
22.) A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és  Működési 

Szabályzatának jóváhagyása  
      Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Napköziotthonos óvoda törvényi változások és egyéb 
szakmai kiegészítés miatt módosította SZMSZ-ét. A határozati javaslatot 8 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Képviselő-
testület számára. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki 
a kiosztott határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                             82/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, azt jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

 
23.) SNI gyermek ellátása  
        Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az óvodában ebben a nevelési évben egy SNI-s gyermek 
ellátását kell megfelelő szakemberrel biztosítani. Az ezzel kapcsolatos határozati javaslat 
elfogadását 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a PVB a Képviselő-testület 
számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén, kérem, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, az most szavazzon.  

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

 
                             83/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SNI 
gyermek gyógypedagógiai fejlesztésének költségvetés terhére, 
megbízási szerződéssel történő ellátásra vonatkozó előterjesztést. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a szakértői bizottság véleménye 
alapján szükséges, heti kettő óra gyógypedagógiai fejlesztési ellátás 
megbízási szerződés keretében kerüljön biztosításra. 
Felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést Antalné Péter 
Melinda gyógypedagógussal 2021. szeptember 01-től 2022.május 31-
ig terjedő időre, összesen heti két órára, bruttó 4.000 Ft óradíjjal 
megkösse. 

 
Határidő: szerződés kötésére 2021. október 29. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

 
24.) Munkaközösség m űködésének jóváhagyása  

              Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az óvodában szakmai munkaközösség működik. Ebben az 
évben a már megkezdett munkafolyamatot szeretnék folytatni. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? 
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Hegedűs Ferenc képviselő: A szülők üzenetét szeretném átadni. Akivel beszéltem, 
mindenki maximálisan meg van elégedve az óvoda tevékenységével. További jó munkát 
kívánok! 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
                             84/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a munkaközösség vezetői pótlék kifizetését saját 
költségvetés terhére melynek 2021. évi hatása szeptember 01.-től 
27.405- Ft + járulék. A munkaközösség vezetői pótlék 2022. évi 
költségvetésben várható összege 82.215-Ft + járulék. Rétság Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Belső Önértékelési 
Csoport munkaközösség vezetői pótlék tervezését a 2022. évi 
költségvetésben. 
 
Határidő: munkáltatói intézkedések megtételére 2021. október 29. 

  
25.) Szerződéskötés jóváhagyása: Hargita Nemzeti Székely Együt tes  

              Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető  
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Ez az együttes már több alkalommal bemutatkozott a 
rétsági közönség előtt, mindig nagy sikerrel. A határozati javaslatot 8 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Volt szerencsém minden alkalommal ott lenni. Itt szeretném 
megköszönni mindazon családok segítségét, akik az együttest vendégül látják.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a kiosztott határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  

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

 
                             85/2021. (X. 21.) KT. határozata : 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését 2021. október 
7-i, a Hargita Nemzeti Székely Együttes által bemutatásra kerülő 
Ékes Gyergyó című táncelőadással kapcsolatban, azzal egyetért. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási 
szerződést utólag jóváhagyja, felhatalmazza Simon Katalint a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: --- 
Felelős: Simon Katalin int.vez. 

 
Melléklet a jegyzőkönyv végén csatolva található. 
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26.) Szerződéskötés jóváhagyása: Európai Harang és Csengetty űegyüttesek 
Szövetsége  

              Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Szironta együttes célja a harangjáték magyarországi 
megismertetése. Ezt az együttest kereste meg igazgató asszony, hogy az október 23-i 
ünnepségen egy 30 perces előadást tartsanak. Anyagi vonzata nagyon alacsony, mert az 
együttes egy pályázat miatt csak az utazási költséget fizetteti ki.  
A határozati javaslat elfogadását 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
                             86/2021. (X. 21.) KT. határozata : 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2021. 
október 23-i, Európai Harang- és Csengettyűegyüttesek 
Szövetségével kapcsolatban, azzal egyetért. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási 
szerződést jóváhagyja, felhatalmazza Simon Katalint a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2021. október 22. 
Felelős: Simon Katalin int.vez. 

 
Melléklet a jegyzőkönyv végén csatolva található. 

 
27.) Szerződéskötés jóváhagyása: Körúti Színház – Minden lében  három kanál 

Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető  
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Ez is egy utólagos jóváhagyást igénylő előterjesztés. A 
Körúti Színház már évek óta jár előadásokat tartani Rétságra nagy sikerrel. A szerződést 
és a határozati javaslatot 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a PVB. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javasolta elfogadásával 
egyetért.  
 

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

 
                             87/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2021. 
október 01-i Körúti Színház által bemutatásra kerülő „Minden lében 
három kanál” c. előadással kapcsolatban, azzal egyetért. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási 
szerződést utólag jóváhagyja, felhatalmazza Simon Katalint a 
szerződés aláírására. 
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Határidő: --- 
Felelős: Simon Katalin int.vez. 

 
Melléklet a jegyzőkönyv végén csatolva található. 

 
28.) Szerződéskötések jóváhagyása: Magyar Dráma Napja  

              Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtárban idén 17. 
alkalommal kerül bemutatásra „Üzenetek, vallomások, strófák” című irodalmi antológia. Ezt 
a Spangár kör tartja minden évben, és itt kerülnek átadásra a Spangár-díjak. Szakmai 
zsűrit kértek fel, akikkel szerződést is kellett kötni. Ezt a szerződést tartalmazó határozati 
javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

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

 
                             88/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2021. 
szeptember 21-i Magyar Dráma Napja rendezvénnyel kapcsolatban, 
azzal egyetért. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási 
szerződések megkötését 
- Sztranyovszky Béla íróval, 
- Hathala Csenge író-szerkesztővel, 
- Majer Szilvia magyar irodalom és nyelvtanárral, 
 
utólag jóváhagyja, felhatalmazza Simon Katalint a szerződések 
aláírására. 
 
Határidő: --- 
Felelős: Simon Katalin int.vezető 

 
 
 

29.) Simon Katalin intézményvezet ő kérelme   
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Intézményvezető asszony többletmunka vállalás témájában 
fordult a Képviselő-testülethez. A Rétsági Általános Iskolában heti 4 alkalommal ének-zenét 
szeretne oktatni, és az óvodában a Kereplő Néptánc Egyesület keretein belül heti két 
órában tartana foglalkozást. Mivel mindkét elfoglaltság a rendes munkaidejében történik, 
azt a hétvégi túlóra, ügyelet terhére kívánja elszámolni Simon Katalin. Az ülésen is 
elhangzott, és ezúton is köszönjük a munkáját, és örülünk, hogy az intézmény vezetése 
mellett ezt tovább tudja folytatni.  
8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a 
határozati javaslatot.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
                             89/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Simon Katalin 
intézményvezető kérelméről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Simon Katalin intézményvezető 
- a Rétsági Általános Iskolában szeptember 1. naptól heti négy órában ének-zene 
oktatás, 
- a Napköziotthonos Óvodában a Kereplő Néptánc Egyesület keretein belül heti két 
órában népi játékok és néptánc oktatás 
 
önkéntes többletfeladatot vállaljon. 
 
A kieső munkaidőt a Munka Törvénykönyvében lévő feltételekkel le kell dolgozni. Mind a 
kieső munkaidőt, mind pedig a munkaidőn túli munkavégzést a jelenléti ívben fel kell 
tüntetni. 
 
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

30.) Egyesületi támogatási kérelem   
              Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Duna-Ipoly Sportegyesület támogatási kérelemmel fordult 
a Képviselő-testület felé. Az egyesület aktív sporttevékenységet folytat az iskola tanulóival. 
Jelenleg 22 fő jár rendszeresen az egyesülethez. A program megvalósulása esetén akár 67 
fő is lehet ez a létszám. Bizottsági ülésen az egyesület vezetője részletesen kifejtette az 
egyesület tevékenységét.  
7 igen és 1 tartózkodás szavazattal a Bizottság elfogadta a határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Én tartózkodtam a bizottsági ülésen. Nem a támogatással 
van gondom, hanem azzal az elképesztő aránytalansággal, amivel a testület fellép az 
egyesületekkel szemben, ha elfogadja ezt a támogatási összeget. Példaként szeretném 
felhozni, hogy van a városunkban egy igen régóta működő városi sportegyesület, amelyik 
egy rendszeres bajnokságban vesz részt, utaznak, bírói díj stb., hadd ne soroljam. Ezt az 
egyesületet a Képviselő-testület 400.000 Ft-tal támogatta, itt pedig 1.43.400 Ft-tal 
tervezzük támogatni. Több, mint egymillió forintos különbség van. Ez olyan aránytalanság 
és aránytalanság, ami számomra elfogadhatatlan, nem fogom megszavazni.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Meg kell köszönni, hogy a rétsági fiatalokat bevonják egy ilyen 
sportba. A szülők nem győznek hálálkodni, hogy ilyen nívós versenyeken vehetnek részt a 
gyermekek. A vizes életmódot beléjük nevelik.  
Én ígértem a bizottsági ülésen, hogy a tornaterem bérleti díját megpróbálom elintézni.  
Azt javaslom, hogy szavazzuk meg a támogatást.  
 
Jávorka János alpolgármester: Volt és van szerencsém az egyesület tevékenységét 
követni. Valóban, minden elismerést megérdemelnek. Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy 
számomra a tornatermi bérlet ára furcsa. Az egyesület elnöke elmondta, hogy a szobi 
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iskola tornatermét az ottani KLIKK ingyen adja az egyesületnek. Furcsa, hogy egy iskola, 
aki összeáll egy egyesülettel, az miért kér pénzt a tornaterem bérléséért. Nyár elején 
érkezett egy kérelem a Képviselő-testület felé a balassagyarmati KLIKK-től, hogy az iskolai 
járdát újítsa fel az önkormányzat. Ezzel nincs is baj. Azt nem értem, hogy az egyik KLIKK 
miért dönthet másképp, mint a másik. Bízom benne, hogy eléritek, hogy térítésmentesen 
használhassák a gyermekek a tornatermet.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Módosító javaslat? 
 
Jávorka János alpolgármester: Igen.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Senki nem vitatja, hogy nagyon hasznos tevékenységet 
folytat az egyesület a gyermekek számára. A vízzel való ismerkedés, kajakozás, úszás 
nagyon hasznos. Itt csak az arányokkal van a probléma. Itt pl. csak a buszköltség több, 
mint amit a másik egyesület kapott. Ezt nem tudom elfogadni.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A PVB-n ígértük, hogy mindent el fogunk követni, hogy a 
tornaterem bérleti díja kikerülhessen a támogatásból. Nem javaslom most kivenni, hiszen 
bármikor lehet módosítani. Asz egyesület elnöke érthetően és egyértelműen elmondta, 
hogy abban az esetben tudják ezt a programot felajánlani, ha ezt az összeget megkapják.  
A Rétsági Városi Sportegyesület támo9gatását nem releváns ezzel összehasonlítani. Itt 
ültem már ennél az asztalnál, mikor 4 millió forint és hasonló támogatást kapott az 
egyesület. Szépen hangzik, hogy ott is vannak gyerekek, csak soha nem látunk ott 
gyereket. Én sűrűn járok arra, soha nem látok ott senkit. Nem mennék bele, hogy csak az 
elmúlt hét évben milyen problémák voltak az egyesülettel. Én voltam, aki a 400.000 Ft 
támogatást javasolta, ezt meg is tudom indokolni. Az, hogy egy egyesület, akinek az lenne 
a dolga, hogy sportra nevelje a gyermekeket és a sportolni vágyó felnőtteket támogassa, az 
az egyesület haldoklik. Nyilván, lehet azt mondani, hogy azért, mert nem kapott támogatást. 
Nagyon remélem, hogy a velük fennálló anomália nagyon rövid időn belül megoldódik. Én 
egyáltalán nem vagyok a foci ellen, és nagyon szeretném, ha Rétságon olyan foci lenne, 
amit érdemes támogatni. Nem vagyok az ellen, hogy ezt a támogatást majd 
visszatornázzuk, amikor majd látjuk az értelmét. Nagyon ingoványos talaj a Rétsági Sport 
Egyesület.  
Úgy gondolom, hogy ha van egy jó kezdeményezés, akkor az kiemelten támogatandó.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Csatlakozom Dávidhoz. Rengeteg szülő megállít, hogy miért 
nem tudnak a gyerekek Rétságon focizni. Az öregfiúk sem tudnak Rétságon sportolni. Ez 
nonszensz. Ha majd látom értelmét, akkor én is támogatni fogom azt az egyesületet is.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ha nincs több hozzászólás, kérem, szavazzon, aki a 
módosítási javaslat elfogadásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen 
és 4 nem szavazattal nem támogatta a módosítás elfogadását.  
Kérem, szavazzon, aki az eredeti határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 3 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta :  

 
                             90/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Duna-Ipoly Sportegyesület 
támogatási kérelméről készített előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a Duna-Ipoly Sportegyesület részére 
 
uszodai belépőre                                                          134.400 Ft, 
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tanmedence bérlésre                                                   192.000 Ft, 
úszásoktatás                                                                  208.000 Ft, 
buszköltség                                                                   480.000 Ft, 
tornaterem bérletre  416.000 Ft, 
összesen:           1.430.400 Ft összegű támogatást biztosít 
 
a 2021. évi költségvetés általános tartalék terhére. 
 

A támogatásról megállapodást kell kötni az egyesülettel, 
felhatalmazza a Képviselő-testület Mezőfi Zoltán polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
31.) A DUNA-IPOLY Sportegyesület 2020. évi támogatá s módosítási kérelme   

              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A 2020. évi támogatás módosítását kérte az egyesület. Ezt 
a kérelmet 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a PVB.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a kiosztott határozati javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon. 

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

 
                             91/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Duna-Ipoly Sportegyesület 2020. 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: 
 
 Módosított  
 
- uszodai és tornaterem bérleti díjak                                                                

  494.500 Ft 
- szállítási költség       5.500 Ft 
 
Összesen:     500.000 Ft 
 

Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező megállapodás módosítást aláírja. 
 
Határidő: 2021 október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Melléklet a jegyzőkönyv végén csatolva található. 

  
32.) Varga Dávid Géza tulajdonosi hozzájárulás kéré se  

              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
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Varga Dávid Géza PVB elnök: Az általam bérelt bérleti területen a gépjárművezetés 
oktatásához szükséges „emelkedőt” saját költségen szeretnék kialakítani, ehhez kértem a 
testület hozzájárulását.  
A Bizottság 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület számára. 
Egyúttal bejelentem az érintettségemet. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Ez az emelkedő a kézifékes elindulás domb. Örülök, hogy 
végre Rétságon is elérhető lesz egy ilyen segítség.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                             92/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Varga Dávid Géza tulajdonosi hozzájárulás kérése  című 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Varga Dávid Géza által bérelt 
területen a gépjárművezetés oktatásához szükséges „emelkedőt” 
saját költségén kialakítsa. 
 
A bérleti szerződés felbontása esetén, a területet eredeti állapotban 
kell visszaadni, az emelkedő elemet kérelmező saját költségén 
köteles elbontani. 
 
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
33.) TKB szabályzat módosítása  

              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ez a szabályzat már többször lett módosítva, az időközben 
felmerülő problémákat próbáljuk ilyenkor orvosolni. Most az Általános Iskola alapítványát 
vettük bele a támogatásra jogosultak körébe. A támogatási kérelem beadásának határideje 
úgy módosult, hogy a támogatási kérelmet a felhasználást követően legfeljebb 20 nappal 
kell benyújtani adatlapon, viszont lehet kérni a TKB-től előzetes elvi hozzájárulást. A 
folyamatban lévő támogatási kérelmekre is kiterjesztjük a módosítást.  
A Bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a 
Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
                             93/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság működési szabályzatának 
módosításáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Működési 
Szabályzatot jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bencsok Péter TKB elnöke, Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Rétság Város Önkormányzat 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 
Működési Szabályzata 

 
A Bizottság ellátja a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben megállapított   
feladatokat: 
 
Működési Szabályzat szerint támogatást állapít meg Rétság Város Önkormányzatának éves 
költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” keretből a helyi civil 
szervezetek, egyesületek 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. 
 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság feladatai 
 

I.  Támogatási kérelmek elbírálása 
 
1. A támogatás összegéről, céljairól – az Önkormányzat saját intézményein kívül - az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013.  (XI.26.) önkormányzati 
rendelet szerinti megállapodást kell kötni. 
 

2. A támogatás összegéről támogatottnak a keletkezett számlák másolataival kell elszámolni. Az 
eredeti számlán fel kell tüntetni: TKB támogatás terhére …………….. Ft elszámolásra került. 
 

3. A támogatás utófinanszírozás formájában fizethető ki. 
 

4. A támogatási kérelemhez csatolni kell 
a. a bekért árajánlatokat, vagy az internetről kinyomtatott érvényben lévő belépődíj 

tájékoztatókat, 
b. a tervezett utasnévsort. 

 
5. Az önkormányzat saját intézménye a támogatást és annak terhére teljesített utazási és 

belépőjegyköltségeket saját költségvetésében szerepelteti. 
 

6. Támogatási feltételek: 
a) Támogatható szervezetek: utaztatási és belépődíj támogatásban csak rétsági civil 

szervezet, egyesület valamint a helyi általános iskola alapítványa, a helyi óvoda és a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár szakmai csoportjai (továbbiakban együtt: intézmény), 
továbbá a Képviselő-testület által előzményben már támogatott, rétsági gyermekek 
sportolását biztosító egyesület részesíthető. 
 

b) Utazási költség esetén a legrövidebb út költsége támogatható. 
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c) Az igényelt támogatás lehetősége: egy civil szervezet, egyesület évente maximum öt 
alkalommal támogatható. Intézmény tanuló- illetve gyermekcsoportonként, valamint 
tanulmányi versenyenként   évente egy – egy alkalommal támogatható.   

d) Nem támogatható: párt, önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, gazdasági szervezet, 
nem önkormányzati intézmény, fegyveres erők és testületek. 
 

e) A támogatás összege és mértéke: a támogatás, alkalmanként maximum 150.000 forint 
lehet, és nem haladhatja meg az igazolt utaztatási és belépődíj összköltségének 70%-át. 
 

f) A támogatási kérelem benyújtásának határideje: a kérelmet a felhasználást követően 
legfeljebb húsz nappal kell a „Működési Szabályzat” mellékletében lévő adatlapon 
benyújtani. Kérelmező a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságától előzetes elvi hozzájárulást 
kérhet a rendezvény költségeinek támogatásáról. 
 

g) A Bizottság a kérelmekről többségi szavazással dönt. 
 

h) A Bizottság szociális támogatást, segélyt nem adhat. 
 

i) A támogatott programon a kérelmező civil szervezettől, egyesülettől, vagy intézménytől 
legalább 15 (azaz tizenöt) főnek kell résztvennie. Különösen indokolt esetben (pl. 
tanulmányi versenyen való részvétel) a Bizottság ettől a létszámtól eltérhet. 
 

j) A Kérelmező a „Támogatási Kérelemben” foglaltak szerint, a számviteli előírásoknak   
megfelelő, a támogatott nevére kiállított számla másolatával köteles elszámolni. Az 
elszámoláshoz csatolni kell a programon ténylegesen résztvevők névsorát, 
útiköltségtámogatás esetén a menetlevél másolatát. Elszámolási késedelem esetén újabb 
támogatási kérelem elutasításra kerül. 
 

k) A Bizottság a    feltételeknek nem megfelelő  kérelmet indoklás nélkül elutasíthatja. 
 

l) Amennyiben támogatást igénylő a kérelemben, vagy az elszámolás során valótlan adatot 
közöl egy évre ki kell zárni az önkormányzati támogatások lehetőségéből. 

 
7.a)  A támogatásokra vonatkozó Bizottsági döntésekhez  a Képviselő-testület egyetértése 

szükséges, ezért azt a  soron következő ülésen elő kell terjeszteni. 
   b)  Az I/1. pont szerinti támogatási megállapodást a polgármester írja alá. 
 

II. Feladatra megszavazott előirányzatok követése 
 

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

III. Kapcsolattartás 
 

1. Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, egyesületekkel, valamint a rétsági oktatási és 
művelődési intézményekkel. 

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

IV. Bizottság munkájának segítése 
 
A Bizottság munkáját a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportja segíti, aki: 

- előkészíti az átadott pénzeszközre vonatkozó támogatási megállapodást. 
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- vezeti a feladatra elkülönített előirányzatok nyilvántartását, 
- tájékoztatást ad az elkülönített előirányzatok felhasználásának állásáról, 
- tájékoztatást ad a korábban adott támogatások elszámolásáról, vagy az elszámolások 

elmaradásáról, 
- ellenőrzi a benyújtott elszámolások szabályszerűségét, 

- gondoskodik a támogatások kifizetésekről. 
 

V. Záró rendelkezések 
 

1.) A szabályzat 2021. ……………….. napon lép hatályba. Jelen szabályzat rendelkezéseit a 
folyamatban lévő kérelmek esetében is alkalmazni kell. 

2.) A szabályzat hatálybalépésével az …../2021.(………….) KT határozattal jóváhagyott szabályzat 
hatályát veszti. 
 

Jelen szabályzatot Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ………./2021.(……...) Kt 
határozatával hagyta jóvá. 

  
34.) Társadalmi Kapcsolatok Bizottsághoz érkezett k érelmek  

              Előterjesztő: Bencsok Péter TKB elnöke  
 
Bencsok Péter képviselő: A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához 5 kérelem érkezett. A 
Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány, a Duna-Ipoly Sportegyesület, a Városi 
Nyugdíjas Klub adta be kérelmét.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Számszaki elírás van a határozati javaslatban.  
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Majd ügyelni kell arra, hogy háromszor lehet egy 
szervezetnek támogatási kérelmet benyújtani.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A lakosság tájékoztatása érdekében szeretném elmondani, 
hogy egy civil szervezet egy évben maximum 5 alkalommal támogatható. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.   

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

 
                              94/2021. (X. 21.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság döntéseiről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület egyetért a Bizottság döntésével és a 
1./ Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért alapítvány pálházi erdei 
gyalogtúra utazási költségét  150.000 Ft.-tal, 
2./ A Duna-Ipoly SE olaszországi nemzetközi versenyen való 
részvétel költségéből utazásra 140.308 Ft-tal, belépőjegy költségét 
34.258 Ft-tal, összesen 150.000 Ft-tal 
3./ Rétsági Városi Nyugdíjas október 1-i színházlátogatását 130.900 
Ft-tal, 
4./ Rétsági Városi Nyugdíjas Klub agárdi fürdőzési költségét utazásra 
91.000 Ft-tal, belépőjegy költségét 59.000 Ft-tal, összesen 150.000 
Ft-tal, 
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5./  Rétsági Városi Nyugdíjas Klub mezőkövesdi fürdőzési költségét 
utazásra 126.000 Ft-tal, belépőjegy költségét 24.000 Ft-tal, összesen 
150.000 Ft-tal, 
támogatja. 
 
A támogatásokról az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 
átadásáról szóló 20/2013.  (XI.26.) önkormányzati rendelet szerinti 
megállapodást kell megkötni. A megállapodások megkötését 
követően történhet meg a támogatások kifizetése 
 
Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Bencsok Péter TKB elnök 

 
35.) Beszámoló a testület lejárt határideje határoz atainak végrehajtásáról és 

az átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől, valamint a két testületi 
ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.    

              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Bizottság tudomásul vette a beszámolót.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület tudomásul vette a beszámolót.  

 
36.) Egyebek 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Van-e valakinek közérdekű ügyben mondanivalója? 
 
Jávorka János alpolgármester: Meghallgattuk kedden Nemesánszky Ildikó tájékoztatóját. 
Állást kellene foglalni, hogy milyen feladatokra kérünk árajánlatot.  
Tájékoztatni szeretnélek benneteket, hogy a temetői urnafal bővítési munkái tegnap 
elkezdődtek. 
Holnap kezdődik a tornaterem mellett kialakítandó kis sportpálya kivitelezése. 
 
Jámbor Lajos jegyző: Amennyiben Ildikót szeretnénk felkérni a munkák elvégzésére, 
akkor péntek estig kérném a javaslatokat megtenni. Ha a feladatok megvannak, akkor 
tudunk árajánlatot kérni, amit a testületnek meg kell tárgyalni. Ha el szeretnénk indulni ezen 
az úton, akkor ne húzzuk az időt.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Bent vannak a kérelmek. Azokat kellene beletenni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én már vettem részt ilyenben. Akkor nagyon sok olyan döntés 
született, ami ma már irritálja a lakosságot.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Legnagyobb feladat a lakosság kiszolgálása.  
Az urnafal és a sportpálya kapcsán itt szeretnék Gyopáros Alpár miniszteri biztos úrnak 
köszönetet mondani, hogy ezekhez az összegekhez Rétság hozzájutott.  
 
Jávorka János alpolgármester: Azt mondta a tervező asszony, hogy az önkormányzat 
érdekei az elsődlegesek, azokat kell most a feladatok közé venni. Azt szeretném, ha 
haladnánk előre.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs egyéb felvetés, az ülést 18.27 órakor 
bezárom. 
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Kmf. 
 
 
 
 
 
 

                            Mezőfi Zoltán                                           Jámbor Lajos 
                             polgármester                                                  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakó Mónika                                             Jávorka János 
                       jegyzőkönyv hitelesítő                               jegyzőkönyv hitelesítő 
 


