Tisztelt Rétsági Polgárok!

Több téma foglalkoztatja a lakosságot. Igyekszem a hozzám érkezett kérdésekre válaszolni.
Energia áremelkedés
Sokan kérdezték, hogy lesz-e lehetőség szociális tűzifa támogatásra. A Képviselő-testület
2022. évben is benyújtotta a pályázatot a szociális tűzifa támogatásra. Maximum 172 m3 fa
igénylésére voltunk jogosultak. A pályázatról döntés még nem született. Megjegyzem,
jellemzően a maximálisan igényelhető mennyisségtől kevesebb szokott lenni a támogatott
mennyiség.
Önkormányzati támogatást lehet-e kérni a rezsi megemelkedése miatt – kérdezték többen.
Átmeneti támogatás jelenleg is kérhető. Az igények ismeretében – és természetesen az
önkormányzat anyagi helyzetének ismeretében – módosítható a szociális rendeletünk.
Bízom benne, hogy az állam is fog újra lehetőséget adni, hasonlóan a korábbi
lakásfenntartási támogatáshoz.
Rendőrkapitány úr javaslata a lakosságnak az, hogy ne tárolják a tűzifát az utcán
(közterületen). A tűzifa ott nincs biztonságban. További javaslata az, aki teheti, álljon
be autójával a zárt udvarba, mivel üzemanyagfeltörési hullám is várható.
Kollégáim várják az önkormányzatot és intézményeit érintő energiaszámlákat. Az széles
körben ismert, hogy az energiaárak sajnos az intézményeket és a közvilágítást is érintik. Az
intézmények üzemeltetése, a közvilágítás biztosítása önkormányzati kötelező feladat. Az
energiatöbblet költségét csak a költségvetés tartaléka terhére tudjuk majd biztosítani.
A Polgármesteri Hivatalban már beszerzésre kerültek a jelentős energiamegtakarítást jelentő
LED-es lámpatestek és égők. Felszerelésük a napokban megtörténik.
A társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszéket, elektromos
mopedet használó mozgássérültek, és a hálózati áramról működő oxigén
koncentrátort napi rendszerességgel használók az átlagfogyasztás sávhatárához képest
1697 kWh-val megemelt, kedvezményes sávhatárig jogosultak a rezsicsökkentett áramárra.
Az igényléseket a kormányablakban, e célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy
online https://epapir.gov.hu/ weboldalon lehet benyújtani. A kérelem folyamatosan
benyújtható.
A nagycsaládosok – három és az annal több gyermekes családok - gázárkedvezményre
jogosultak. Igényeiket szintén a Kormányablakokban lehet a legegyszerűbben benyújtani.
Kérem az érintetteket, vegyék igénybe a kedvezményes lehetőségeket.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a volt laktanyában – közismert nevén - a parancsnoki
épület értékesítésre került. Végre megkezdődött a laktanya bejárathoz közeli épület
felújítása. A vevő - a már korábban értékesített un. lapostetős épületetek hasznosításához
hasonlóan - lakásokat kíván kialakítani a megvásárolt épületben. A volt tiszti étkezde,
gyengélkedő, a szürke parancsnoki és a főépület augusztus 31-ig hasznosításra
meghirdetésre került. Információim szerint lesz pályázó az épületekre.
Az északi városrészben tervezett bevásárlóközpont megvalósításához területcserére lesz
szükség. A beruházó vállalkozás ügyvédje készíti elő a testület elé terjeszthető szerződéstervezeteket. Ezt követően már a beruházás megkezdhetővé válik.

Folyamatos a 32 ha-os terület karbantartása. Az ÉMÁSZ által levágott fagallyak darálása, a
terület kaszálása megtörtént.
A település tisztasága érdekében újabb közterületi kukák kerülnek beszerzésre.
Beszerzésre kerülnek a buszfordulóban esőbeállók is.
A mai napon tájékoztatást kértem az uszoda kivitelezőjének képviselőjétől a folytatás
lehetőségéről. Arról volt szó, ha a Kormány augusztus 15-ig biztosít többletforrást az
építőipari anyagok áremelkedése miatt, akkor december végén átadható lesz az uszoda. A
képviselő elmondása szerint legkorábban szeptemberben kerülhet az előterjesztés a
Kormány elé. Egyre kevésbé valószínű az intézmény decemberi-januári nyitása.
A bölcsőde építése jó ütemben halad. Jelenleg a kerítés helyének kimérése, kivitelezésének
módja miatt lesz hamarosan bejárás. Egy közbeszerzés van még hátra a bölcsődével
kapcsolatban, az eszközbeszerzés. A szakértők által elkészített eszközlista elkészült,
átadásra került a közbeszerzési szakértőnek.
A Magyar Államkincstár minden hónap első szerdáján ügyfélfogadást tart a Polgármesteri
Hivatalban. Az ügyfélfogadáson államkötvényeket kívánnak ajánlani a lakosságnak. Fontos,
hogy az állampolgárok megtakarításaikat megbízható formában fektessék be. Korrekt,
felkészült szakemberek fognak az érdeklődőknek befektetési tanácsokat adni (pl.:
Babakötvény) .
Többszöri jelzésemre elkészült a Rákóczi út és a József Attila utca torkolatának javítása.
Az észrevételek jogosak voltak, de hangsúlyozom nem az önkormányzat volt a megrendelő.
Végül, de nem utolsó sorban egy igen kényes helyzetet szeretnék Önökkel megosztani.
Sokan kérdeznek erről a témáról is. A hír igaz, csődeljárás indult a Rétság Városi
Sportegyesület (RVSE) ellen, az egyesület felszámolása megkezdődött. Hogy miért? Erre
a kérdésre a Képviselő-testület nem kapott választ. Nagyon röviden összefoglalva: az RVSE
mindig kiemelt költségvetési tételt jelentett a város számára. Kizárólagos használatba kapta
a 295 hrsz-ú sporttelepet (sportpálya+öltöző), térítésmentes használatra megkapta a
Mikszáth u. 41. szám alatti épületet. Röviden összefoglalom a térítésmentes támogatáson
kívüli pénzbeni önkormányzati támogatásokat:
-

2011-2021 évek közötti támogatási célok (néhány esetben kisebb megállapodás
módosítás előfordult)
o felszerelés vásárlásra 4.100.000 Ft,
o útiköltség támogatás 8.710.000 Ft,
o részvételi díjak 2.300.000 Ft,
o energia költségek 3.250.000 Ft,
o adminisztrációs költségek 3.400.000 Ft,
o pályakarbantartás 4.640.000 Ft.
o játékvezetői díjak, sportorvos 500.000 Ft.
Összesen: 26.900.000 Ft működési támogatás a 11 év alatt.

A működési támogatáson felül az RVSE fejlesztési pályázatokon is indult 2013-2014
években.
2013. évben összesen 8.359.400 Ft közpénz támogatásban részesült, ebből az
önkormányzati támogatás összege 1.400.000 Ft volt. A támogatás során megvalósítandó
feladatok az alábbiak voltak:
- sportpálya talajának kiegyenlítése,
- korlát, kerítés építés, felújítás,
- pályakarbantartó gépek beszerzése (fűnyíró traktor stb.)

2014. évben összesen 9.980.848 Ft közpénz támogatásban részesült az egyesület, ebből
önkormányzati önrész támogatás 2.994.254 Ft volt az alábbiak szerint:
- öltözőfelújítás 2.344.694 Ft,
- hangosítás 360.000 Ft,
- eredmény kijelző 289.560 Ft
Összességében az egyesület Rétság Város Önkormányzatától az említett időszakban (20112021.) 31.294.254 Ft, a TAO pénzből 13.945.994 Ft, összesen 45.240.248 Ft támogatást
kapott.
Ezzel szemben mit vett át az önkormányzat? Néhány padot, 4 db szögletzászlót és
kilyukasztgatott hálókat.
Az RVSE csődje miatt új egyesület - a Rétság Football Club - alakul. A bejegyzés még
folyamatban van, jelenleg a Rétsági Árpád Egyesület vette „szárnyai alá” a focistákat. Ahhoz,
hogy a leírt körülmények között a bajnokságon indulni tudjanak az alábbi kérelmet nyújtották
be:
„AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK
A igényelt pénzbeni támogatás összege: 4.510.000,-Ft
A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
(forintban)
Jelen pályázaton igényelt támogatás célja
Informatikai eszközök beszerzése
Útiköltség
Könyvelői díj
Vendég látás /üdítő,ásványvíz/
MLSZ üzemeltetés
(nevezési díj , igazolás, adatlap, átigazolási díj, büntető
lapok utáni díj, óvási díj, adminisztrációs díj, pálya
hitelesítési díj, játék vezetői díj, mérkőzés időpont
változási díj,)
Sport orvosi díj
Pálya előkészítés (Pálya meszelés , mészhidrát,)
Sport eszközök beszerzése
(labda, szerelés, melegítő szett, kapu háló ,labdafogó
háló, szöglet zászló, megkülönböztet mellény, rendezői
mellény, pálya vonalzó, edzői bóják,)
Karbantartási műveletek:
(Öltöző –Pálya karbantartás-Kis padok javítása –pálya
locsoló szivattyú + tömlő, tartozék, korlátok festése,
öltöző festése,)
Elsősegély láda beszerzése
Összesen:

Igényelt összeg
250.000,400.000,100.000,200.000,500.000,-

220.000,200.000,2.000.000,-

600.000,-

40.000,4.510.000,-

A fentieken kívül kérnénk, hogy Rétság Város Önkormányzata természetbeni
támogatás keretében végezze, illetve végeztesse el:
1. Orvosi szoba kialakítását(hideg, meleg víz, elektromos rendszer kialakítását, betegágy
beszerzése)
2. Félautomata Defibrillátor beszerzését
3. Éves villanyáram költségének finanszírozását /A sportöltöző épület tulajdonosa az
önkormányzat, a Rétság Football Club jelenleg még nem bejegyzett szervezet, az
MVM-nél nem lehet a mérő tulajdonosa/
4. Éves víz és csatorna díj költségének finanszírozását /A sportöltöző épület és a
labdarúgó pálya tulajdonosa az önkormányzat, a Rétság Football Club jelenleg még
nem bejegyzett szervezet a DMRV-nél nem lehet a mérő tulajdonosa/
5. Fűnyírás költségét/Az önkormányzat rendelkezik fűnyíró traktorokkal, illetve a
traktorok kezeléséhez megfelelő képzettséggel rendelkező személlyel./
A fenti feltételek megteremtése elengedhetetlen feltétele a bajnokságban való
részvételnek! Ez az összeg természetesen az induláshoz szükséges összeg, a
későbbiekben az éves támogatási igény ennél jóval alacsonyabbra van tervezve.”

Szerény számítások szerint 10.000.000 Ft fog kelleni az új egyesület indulásához.
Sajnálatos módon nem készült el korábban az épület villamosbiztonsági felülvizsgálata sem.
A felülvizsgálatot megrendeltem, sajnos jelentős hibákat talált, aminek javítása szintén az
önkormányzat költségvetését terheli majd (például nem lehet zuhanyozni, mert ráz a víz).
Képviselő-társaimmal együtt természetesen további lépéseket kívánunk tenni.
Az augusztus végére tervezett testületi ülés várhatóan szeptember közepén kerül
megtartásra. A csúszás oka az, hogy folyamatosan érkeznek kérelmek árváltozások,
természetesen áremelések miatt. Az áremelések oka a KATA törvény változása, az
energiaár változások.
Koronavírus: sajnos a járvány terjed. Intézményi szinten is van fertőzött munkatárs. Kérem,
tartsa be mindenki az egészségügyi szabályokat.
Továbbra is kérem, hogy böngészéseik alkalmával látogassanak el a www.retsag.hu
oldalra, ahol friss információkat találhatnak.
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