
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                          12/2015.(VI.19.)sz. jegyzőkönyve 

 1

 
 

12. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2015. június 19. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésen  
 
Jelen vannak : Hegedűs Ferenc polgármester 
                         Mezőfi Zoltán alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Dr. Varga Tibor jegyző 
                         Lichtenberger Edit adm. 
                         Varga Nándorné intézményvezető 
                         Majnik Tamás RTV munkatárs 
                         Dudás György a NMKH Rétsági Járás Hivatal vez. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy 5 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Varga Dávid képviselő 
jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Jávorka János és dr. Szájbely 
Ernő képviselő urakat. Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 5 
egyöntetű igen szavazattal jelenlévők a javaslatot elfogadták.  
 
Az eredeti meghívón szereplő napirendek mellé szeretném felvetetni a TKB Ad-hoc 
bizottsághoz érkezett 2015. június havi kérelmek, valamint dr. Katona Ernő kérelme a 
háziorvosi rendelő vállalkozásba adásával kapcsolatban című napirendeket.  Kérem, 
szavazzon, aki a napirendi pontok felvételét támogatja. Megállapítom, hogy a napirendek 
felvételét jelenlévők 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadták.  
Kérem szavazzon, aki az így kialakult napirendek tárgyalását elfogadja. Megállapítom, hogy 
5 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testület a mai ülés napirendjeit elfogadták, és az 
alábbiak szerint tárgyalták.  
 
 

1./ Gépjárm ű Üzemeltetési Szabályzat  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 
2./ Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követe lések állományáról, behajtásuk 
helyzetér ől 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 
3./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda m űködésér ől 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
Előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
4./ Tájékoztató a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó m űködésér ől, a Nonprofit Kft. 
taggy űléséről, illetve a 2014. évi mérlegbeszámoló elfogadásáró l 
Előterjesztő: Bugarszki Miklós ügyvezető igazgató 
Előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
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5./ A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságg al kötend ő használati szerz ődés  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 
6./ A Wattay család emlékének megörökítése  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
7./ Szakértő megbízása a közúti közlekedési szabályok felülvizs gálatára 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
8./A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
9./ Tűzcsap áthelyezési kérelem 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
10./ Tájékoztató a szabadságállományokról 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 
11./ Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület támogatási kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
12./ Fakivágási szakvélemény elbírálása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
13./ ÉMÁSZ Hálózati Kft. Barátság I. k őolajvezeték kiváltó rekonstrukciójához 
kapcsolódóan a Rétság 04 hrsz melletti 20 kV-os sza badvezeték áthelyezéséhez 
tulajdonosi hozzájárulás és megállapodás iránti kér elme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
14./ Kérelem személyszállítás engedélyezésére Rétság bus zpályaudvar és az 
egészségügyi központ közötti távolságon  

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
15./ Közútkezel ői hozzájárulás kérés(Hava István kérelme)  

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
16./ Hozzájárulás kérés parkoló kialakításához  

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 
17./ Hangár tet ő szerkezetének állapotfelmérése  

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
18./ Városi Sport Egyesület támogatás elszámolásának hat áridő hosszabbítási 
kérelme  

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
19./Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr ől 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
20./Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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21./Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
22./ TKB Ad-hoc bizottsághoz érkezett 2015. június havi kérelmek 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
23./ dr. Katona Ern ő kérelme a háziorvosi rendel ő vállalkozásba adásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
24./Egyebek 
 
 

 

1./ Gépjárm ű Üzemeltetési Szabályzat  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, átadom a szót elnök úrnak. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Bizottságunk június 16-án, kedden tartotta ülését, először 7, 
majd 8 bizottsági tag jelenlétével, határozatképesen. Megkaptuk az szabályzattal 
kapcsolatos előterjesztést. A tervezetben van több olyan pont, amivel a bizottság nem igazán 
ért egyet. Felmerült, hogy az autóbuszra rendelkezünk üzemeltetési szabályzattal, amely 
ezzel a szabályzattal nincsen egészen összhangban. A szabályzat elfogadása nem tűnik 
aktuálisnak, mivel a testület döntése alapján az autóbusz meghirdetésre kerül. Az OPEL 
gépkocsi ügyében pedig volt egy korábbi, 145/2012. számú Képviselő-testületi határozat, 
abban úgy döntött a testület, hogy végül is nem értékesíti a gépkocsit, hanem a konyhához 
rendelte azt. Amennyiben a konyha bérbeadásra kerül, úgy ez a feladat át fog hárulni a 
vállalkozóra, a szociális étkezőknek Ő fogja az ebédet kihordani. A bizottság véleménye, 
hogy a változásokat célszerű lenne megvárni ezzel a szabályzattal. A szabályzatra szükség 
lesz. A bizottság javaslata, hogy átdolgozásra kerüljön vissza a szabályzat, és utána kerüljön 
ismét a testület elé. Nagyobb vita is kialakult ezzel a napirenddel kapcsolatban, amit nem 
kívánok részletezni. A napirend kapcsán ismételten fel lett híva minden illetékes figyelme 
arra, hogy a Képviselő-testületi határozatok mindenkire vonatkoznak, mindenkinek be kell 
azokat tartani. Ha valamely határozattal nem ért valaki egyet, kezdeményezheti annak a 
megváltoztatását. A bizottság a kiosztott határozati javaslat elfogadását javasolja, 7 igen, 1 
tartózkodás szavazattal. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás? Én a magam nevében köszönöm 
jegyző úrnak, egy nagyon tisztességes munkát végzett. Az valóban igaz, és egyet is értek a 
bizottság álláspontjával, hogy a változások megtörténte után térjünk újra vissza a téma 
tárgyalására. Kérem szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
99/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat tervezetet 
további átdolgozásra visszaadja.  
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Határidő: 2015. szeptember 1. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

2./ Tájékoztató követelések állományáról 
     Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Visszatérő a téma. Annak idején a bizottság 
kezdeményezésére a Képviselő-testület úgy határozott, hogy negyedévente kér az ezzel 
foglalkozó ügyintézőtől egy beszámolót arról, hogy hogyan állnak a kintlévőségei az 
önkormányzatnak. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a bevételekből tudjuk a kiadásainkat 
is teljesíteni. Ennek van már egy hosszú ideje kialakult formája, ami végigmegy a közterület 
használati díjakon, lakbértartozásokon, bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számlázásán, 
illetve az adótartozásokon, lakástámogatás visszafizetésén, étkezési térítési díjakon, illetve 
az aktív korúak ellátásával kapcsolatos kintlévőségeken.  
 
Bizottsági ülésen kérdés volt, hogy a krónikusan nem fizetők hirdető tábláit leszedette-e már 
a hivatal? Másik kérdés volt, hogy a nagyobb adótartozók ingatlanjaira a jelzálogjog felkerült-
e? Valamint, hogy az adóslistán szereplőket a NAV-nak átadták-e? Jegyző úr elmondta, 
hogy az ügyvéd urat bízzuk meg, melyik az a határ, ami felett jelzálogjogot jegyeztessen be. 
Hirdetőtáblákkal kapcsolatos válasz az volt, hogy intézkedni fognak a tartozók felé.  
 
Az ülésen elhangzott, hogy sajnos azt látjuk megnézve a számokat, hogy sajnos van 
növekedés a kintlévőségek vonatkozásában. Előrelépés ezen a területen nem történt. A 
polgármester urat és jegyző urat meg kell bízni azzal, hogy hatékony intézkedéseket 
tegyenek. Elhangzott, hogy nem minden esetben szegény emberek tartoznak, hanem van 
köztük szép számmal jól menő vállalkozás, és jómódú ember is. Felmerült, hogy a 
gimnázium épületében és a járáshivatal épületére is rendszeresen vannak tartozások. A 
kintlévőség kb. 1 millió forint a két intézmény tekintetében. Hozzászóló kifejtette, hogy a 
szociális törvényre való hivatkozás nem helytálló ezekben az esetekben. A törvény 
tartalmazza, hogy a  jogosulatlanul, rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítését nem 
lehet elrendelni, ha az ellátás megállapításától 1 év eltelt.   Az elrendelés már régen 
megtörtént jelen esetekben, csak a behajtásra nem volt intézkedés. Elhangzott, hogy 
mennyire fontos a kintlévőségek hatékony behajtása, hisz az önkormányzat kiadásai, 
közfeladatok ellátása ezekből történik.  
Összefoglalóban elhangzott, hogy a bizottság részéről jó kezdeményezés volt annak idején, 
hogy negyedévente visszatérően foglalkozzunk ezzel a témával, így látjuk, hogyan alakulnak 
a kintlévőségek. A mostani előterjesztésből kicsit az tűnik ki, hogy sablonossá vált a dolog. 
Szinte minden területen nőtt a tartozás, márciushoz képest 3 millió forinttal. Az emelkedő 
tendenciát nem lehet hagyni, ezért született meg a módosított határozati javaslat, ami 
kiosztásra is került. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a módosított javaslat 
elfogadását javasolja a testületnek.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A PVB ülés utáni napon jegyző úr lépéseket tett, ugyanis az 
adóval foglalkozó kolléganő meglehetősen leterhelt, segítséget fog kapni. A hirdető táblákat 
a mai napon már szedik le a kollégák.  
 
Dr. Varga Tibor jegyző: A végrehajtót megkerestük, hogy a nagy összegű tartozóknál a 
jelzálogjogot jegyeztesse be. Tisztáztuk a végrehajtási ügyeket hivatalon belül, két embertől 
elvettem a végrehajtást, Anita csak az adótartozások végrehajtásával fog foglalkozni, a Gabi 
pedig minden egyéb tartozás terén, az adók módjára behajtandó ügyekkel. Mindenféle 
tartozás két személy kezébe lesz. Méltányosan próbáltuk kezelni a gépjármű 
adótartozásokat, de most már akinek egy éven túli tartozása van, azonnal kivonatjuk a 
forgalomból. Ez elég hatékony szokott lenni.  
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                          12/2015.(VI.19.)sz. jegyzőkönyve 

 5

Jávorka János  képviselő: Köszönöm jegyző úr gyors intézkedését. Igen hálátlan feladat az 
adóval foglalkozni. De az önkormányzat ebből finanszírozza a kötelező, és egyéb nem 
kötelező feladatokat. Számtalan esetben van, hogy az ember megszorul, ilyenkor ha az adott 
személy megkereste a hivatalt, biztos, hogy részletfizetést kaphatott. Erre a jövőben is van 
lehetőség. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Végül is Rétságon az adófizetők többsége tisztességesen, 
becsületesen eleget tesz a kötelezettségének. Valóban lehet olyan helyzet, hogy megszorul 
valaki, van részletfizetési lehetőség, lehet ilyet kérni. A felszólításokat az elején meg kell 
küldeni, mert ha felhalmozódik a tartozás, mindig nehezebb azt rendezni.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Az önkormányzatnak költségei vannak, amit a helyi 
adóbevételeiből tud rendezni. A kintlévőségek behajtása az egész közösség érdeke. A nem 
kötelező feladatok végrehajtása látja a kárát a kintlévőségeknek.  
 
Kotroczó Balázs  képviselő: A tartósan nem adózók listája kint van a hirdetőtáblán, ez 
nagyon helyes.  Szinte notóriusan ugyanazok a személyek szerepelnek. A lakosság nagy 
része rendesen adózik. Elhangzott, ha problémája van valakinek, kérjen részletfizetést. Kicsit 
legyen szégyenérzetük azoknak, akik lavíroznak a nem adózás terén. Helyesnek látom a 
jövőre vonatkozóan is, hogy a lista kifüggesztésre kerüljön, remélve, hogy több adóbehajtás 
sikerrel fog járni. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Arra kérek mindenkit, az akarat az adók befizetése terén 
legyen meg mindenkiben. A kollégáim úgy állnak a kérelmekhez, hogy jó szájíz maradjon az 
emberekben. Kérem szavazzon, aki a módosított határozati javaslatot elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
100/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat 
követelésállományáról készített tájékoztatót. A 
Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 
kintlévőségek állománya 2015. évben 
növekedett, a helyi adón kívüli hátralékok 
beszedése érdekében érdemi intézkedés nem 
történt.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és 
jegyzőt, hogy valamennyi hátralék hatékony 
beszedését biztosító érdemi intézkedést 
haladéktalanul tegye meg.  
 
Határidő: augusztus 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

3./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda m űködésér ől 
     Előterjeszt ő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Napközi Otthonos Óvoda minden nevelési évben elkészíti 
éves beszámolóját, melyet jóváhagyásra a testület elé terjeszt. A beszámoló elég részletes, 
kitér a személyi feltételekre, tárgyi feltételekre, gyermekvédelmi feladatokra. A szakmai rész 
jó és helytálló. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy néhány fontos dologra viszont nem tér ki a 
beszámoló, amelyek elsősorban a költségvetést érintik. Költségvetés módosítás előtt állunk, 
célszerű lenne, ha ezek a tételek is bekerülnének. Az egyik téma az óvodatitkár álláshely 
kérdése. Van egy jogszabály, ami bizonyos létszámhoz köti az óvodatitkár állami 
finanszírozását, ha jól tudom, 100 főhöz köti. Óvoda létszáma most 93 fő körül van, ami azt 
jelenti, hogy egész évben visszamenően is számíthatunk arra, hogy közel 1 millió forintos 
összeget be kell fizetnünk. Elhangzott egy olyan javaslat, hogy a normatíváról már célszerű 
lenne június hónapban lemondani. Ez az álláshely egy 4 órás álláshely az óvodában. 
Óvodavezető asszony is elmondta, hogy szeretnék megtartani ezt az állást, szükség lenne 
rá a jövőben is. Az lesz a különbség, hogy nem az állam finanszírozza, hanem az 
önkormányzat. A bizottsági ülésen ebben teljes konszenzus alakult ki, hogy az óvodatitkári 
álláshelyet szeretnénk továbbra is megtartani. Úgy ítéljük meg, hogy az óvoda 
működésében ez egy fontos láncszem. Szintén kardinális kérdés, a normatíva igénylésnél 
bizonyos létszám adatok nem mindig stimmeltek. Kértük óvodavezető asszonyt, hogy a jövő 
hét folyamán a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezetőjével egyeztetni az adatokat. Az 
óvodának volt egy kérése, és az elmúlt évben engedélyezte is az önkormányzat, hogy egy 
úgynevezett tehetséggondozó csoport működjön. Külön fizettük az ebben dolgozó óvónőket. 
Ezt az összeget augusztus 31-ig tartalmazza az idei költségvetésünk. Úgy tűnik ez a 
rendszer át lesz alakítva, és úgynevezett belső ellenőrzési csoportokat fognak létrehozni. 
Erről sem szól az anyag, ezzel is ki kell majd egészíteni. Az óvoda nyári nyitva tartásáról is 
esett szó a bizottsági ülésen. Ebben szintén dönteni kell majd. Amennyiben igények vannak, 
akkor valamilyen formában biztosítani fog kelleni a gyerekek elhelyezését. Az új törvény 
nem teszi lehetővé, hogy tartósan zárva legyen az óvoda, ezért megoldást kell találni. A 
bizottság kérte az óvodavezető asszonyt, hogy június 25-ig terjessze elő a fenti kérdésekkel 
kiegészített beszámolót. Köszönöm szépen.  
 
Jávorka János képviselő: A beszámoló első fejezetében utalás van arra, hogy az 
óvodatitkár szerepe, munkája fontos. Elmondtam bizottsági ülésen is, hogy a színvonalas 
munka elvégzéséhez az óvodatitkári álláshely megtartása szükséges, egyébként a bizottság 
minden tagjának ez volt a véleménye ez ügyben. Köszönöm szépen. 
 
Kotroczó Balázs képviselő: Mindenkinek a szíves csücske az óvoda kérdése. Jóindulatú 
kérés a testület részéről, hogy a beszámolót az óvodavezető asszony kiegészítse. 
Óvodatitkárral sokat dolgozunk együtt, sok problémát megold velünk együtt.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: A nyári leállással kapcsolatban többször is fogunk 
egyeztetni az óvodavezető asszonnyal, hogy minél rövidebb időre kelljen bezárni az óvodát. 
Köszönöm az óvónők, dajkák munkáját. Óvodatitkár álláshely kérdését támogatni fogom.  
Kérem aki egyetért a módosított határozati javaslattal, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
101/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda 
2014/2015. évről készített beszámolóját.  
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A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét 
képező beszámolót, további kiegészítésre 
visszaadja.  
 
A kiegészített beszámolót a Napközi Otthonos 
Óvoda 2015. június 25-ig nyújtsa be.  
 
Határidő: 2015. június 25.  
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  
 
 

 
4./ Tájékoztató a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó m űködésér ől, a 
Nonprofit Kft. taggy űléséről, illetve a 2014. évi mérlegbeszámoló 
elfogadásáról  
Előterjesztő: Bugarszki Miklós ügyvezető igazgató 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az anyag három részre tagolható. Van egy szakmai rész, a 
mérlegbeszámoló, valamint a taggyűlés jegyzőkönyve. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy 
ennek az intézménynek a létrehozására meglehetősen sok pénzt fordított az önkormányzat. 
A továbbiakban is egy hasonlóan jó, stabil gazdálkodást várunk el ettől a Kft-től, illetve 
intézménytől. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzatnak sem mindegy, hogy ki kell-e egészíteni 
az Ő költségvetésüket, vagy önfenntartóak tudnak maradni. A mérlegbeszámolót a 
testületnek nem kell elfogadni, csak tudomásul venni.  
 
Elhangzott, hogy vannak problémák is az intézményben, a legnagyobb a fűtési rendszernek 
a kérdése. A taggyűlés megbízta ügyvezető igazgató urat, hogy hatékony és hathatós 
lépéseket tegyen a fűtési rendszer megjavítása érdekében. Télen a fűtéssel, nyáron a 
klímával vannak gondok.  Több céget is megkeresett ügyvezető igazgató úr, választ még 
nem kapott megkereséseire. Kevés az idő arra, hogy a fűtési rendszer megjavítása 
megtörténjen. Minél előbb rendezni kell a kérdést. Amikor ez az intézmény épület, 
fokozatosan a műszaki tartalomból visszalépések történtek, pl. tető, tapéta stb. A 
legnagyobb hiba talán a fűtési rendszer visszalépése volt. Megbízható fűtési rendszer volt 
tervezve eredetileg, de le lett csökkentve, és a lebutított rendszer lett elhelyezve, ami nem 
igazán való ilyen intézménybe. A mi karbantartási, felújítási tervünkbe is bekerült, esetleges 
segítségünkre lesz szüksége az intézmények ebben a kérdésben. Annak idején aszfaltozott 
parkolók szerepeltek a tervekben, ez is áldozatul esett a költség csökkentésnek, az idén ha 
minden jól megy, tervezzük a parkolók aszfaltozását. A bizottság a tájékoztatást elfogadásra 
javasolja, a mérlegbeszámolót pedig tudomásul veszi, 8 egyöntetű igen szavazattal. 
Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A pályázat annak idején 1,2 milliárd forinttal indult, aztán 
lecsökkent 920 millió forintra. A probléma valós. Köszönöm az intézmény munkáját, 
maximálisan elégedettek az emberek a működéssel. Még Vácról is érkeznek ide betegek. Jó 
egészséget kívánok minden intézményi dolgozónak. Köszönöm. Aki egyetért a PVB 
javaslatával, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
102/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
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Központ működéséről, illetve a Nonprofit Kft. 
mérlegbeszámolójáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a Kft. 2014. évi munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja, a mérlegbeszámolót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: értesítésre 2015. június 22.  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 
 

5./ A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságg al kötend ő 
használati szerz ődés  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Mint tudvalevő a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 2013. július 3. napjától használja a Laktanya út 9. szám alatt lévő ingatlan egy 
részét vonulós készenléti egység elhelyezésére, ingyenesen. Annak idején megjelent 
bizottsági ülésen Berecz György igazgató, és kérte, hogy szeretnének még egy Mercedesz 
típusú speciális gépjárművet Rétságon az épületben elhelyezni. Ez a gépkocsi főleg a 
balesetekben mentési feladatokat tud elvégezni, nagymértékben növelve a biztonságot a 
környéken. Akkor a bizottság és a testület is úgy foglalt állást, hogy támogatja ezt a kérést. 
Ahol szeretnék ők a gépjárművet elhelyezni, jelenleg az önkéntes tűzoltók Ifa gépkocsija áll. 
Az önkormányzat annak idején felvállalta, hogy ezt a helyiséget a Katasztrófavédelemnek 
átadja. Az önkéntesek részére átépítéssel, és megfelelő elválasztással biztosítja az Ifa 
gépkocsi elhelyezését. Ez viszont ma még csak terv szinten van, érdemi lépés ebben nem 
történt. A jelenleg érvényes megállapodás 2013. július 17-én köttetett meg.  A bizottság 
véleménye, hogy kicsit ebben a kérdésben előreszaladtunk, még nem tartunk ott, amit a 
szerződés tartalmaz. A változás a megállapodásban annyi lesz majd, hogy ezt a plusz 
helyiséget adnánk a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak használatba. Azaz megnövekedik 
majd az általuk használt m2 terület. Ezt a megállapodást akkor érdemes megkötni, ha ez 
megvalósul. Nagyon bízunk abban, hogy az idén erre sor fog kerülni, és semmi akadálya 
nem lesz egy új megállapodás megkötésére, vagy a 2013. évi megállapodás módosítására. 
Ismertetem a határozati javaslatot, amit a bizottság elfogadásra javasol.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Valóban így van. Elmondtam a bizottság véleményét 
igazgató úrnak, köszöni szépen, egyetért azzal, hogy megvalósulás után köttessen meg a 
megállapodás. Köszönöm szépen.  
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
103/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő 
használati szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem kíván változtatni a 2013. 
július 17. napján aláírt szerződésen. 
 
Határidő: - 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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6./ A Wattay család emlékének megörökítése 
     Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Bátonyi Pál úr megkereste az önkormányzatot, hogy a város 
állítson emléket a Wattay családnak. Javaslatot a megemlékezés módjára, kivitelezésére 
nem tett javaslatot. Az anyagból kivehető, hogy a családnak valamilyen birtokai voltak itt a 
településen. A kérelmező Wattay János kuruc alispán szécsényi tevékenységét tartja a 
legfontosabbnak. Többen is próbáltunk utána érdeklődni, a név nem igazán ismerős 
senkinek sem. Úgy gondolnánk, hogy mivel a szécsényi tevékenységet tartja kérelmező is a 
legjelentősebbnek, így célszerűbb lenne ott kezdeményezni emlékmű létrehozását. A 
bizottság a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja, 8 egyöntetű igen szavazattal. 
Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Én is próbáltam utánajárni, nem jutottam előbbre. Aki 
egyetért a „B” határozati javaslattal, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
104/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
nem kíván egyelőre foglalkozni a Wattay 
családnak történő emlékállítással.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

7./ Szakértő megbízása a közúti közlekedési szabályok 
felülvizsgálatára 
Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Képviselő-testület 2015. február 27-i ülésén tárgyalta a 
helyi közúti közlekedési szabályok felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. Az akkori döntés 
értelmében megkértük jegyző urat, szakértőt keressen erre a munkára. 8 szakértő került 
megkeresésre írásban, mindössze egy fő nyújtott be árajánlatot. Az árajánlat két területet 
ölel fel. A 48 db közúti csomópontjának forgalmi rend felülvizsgálata, ez 360 eFt-ba kerülne. 
A másik Rétság város útnyilvántartásának az elkészítése, ez 640 eFt-ba kerülne. A szakértői 
munka összesen 1.000.000 Ft-ba kerülne. Nem igazán erről a két területről volt szó, amire 
ajánlatot kértünk. Az útnyilvántartást annak idején a hivatal megkapta, ennek meg kell lennie 
az építéshatóságon. A csomópontok kitáblázásával meg különösebb probléma nincsen a 
városban. A bizottság véleménye, hogy az 1 millió forintot jelen pillanatban kár kiadni erre a 
feladatra, az árajánlatot nem javasolja elfogadásra. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: 1-2 dolog van, amit fontosnak tartanék, pl. lámpás 
gyalogátkelőhely itt a hivatallal szemben. Jegyző úr és magam is mindent megtettünk, de 
sajnos több ajánlatot nem tudtunk hozni. Kérem szavazzon, aki a bizottság véleményével 
egyetért. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
105/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közúti közlekedési szabályok felülvizsgálatának 
előkészítésére vonatkozó, a Kőváralja Bt. 
1.000.000 Ft-os szakértői  árajánlatát nem fogadja 
el.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

8./ A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmér ől 
     Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassa a Balassagyarmati Kórház 
gyermekosztálya részére beszerzendő légzésfunkciós gép megvásárlását.  
Ezt az egyesületet már két alkalommal támogattuk, egyszer egy LCD televízió illetve 
hozzátartozó DVD filmek és egyebek beszerzésére . A tavalyi év során ugyanez az 
egyesület kérte, hogy támogassuk a balassagyarmati kórház gyermekosztályát, egy 
légzésfunkciós gép beszerzésében. A kérés tavaly ugyanaz volt, mint most. Felhívtam a 
gyermekosztály főorvosát, ő elmondta, hogy tavalyi év során ezt a légzésfunkciós gépet 
megkapták. Nem is értette, hogy az egyesület miért ezt írta le. Valami tévedés lehet ebben a 
dologban. Egyik bizottsági tagunk megnézte interneten az egyesület közhasznú 
beszámolóját, kicsit furcsa dolog derült ki, ami a mai világban sajnos nem egyedi. Az 
adatokból kitűnik, hogy tavaly az egyesület 70 millió forint adományt szedett össze, ebből 
közhasznú tevékenységre 29 millió forintot fordított, a többit működésre használta el. Ez 
többeknek szemet szúrt. Elhangzott, hogy célszerűbb lenne a balassagyarmati kórházat 
közvetlenül támogatni, nem az egyesületen keresztül. A bizottság javaslata, hogy nem 
támogatja ezt a kérelmet, ezt a gépet tavaly a kórház már beszerezte. A „B” határozati 
javaslat elfogadását javasoljuk a testületnek. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Varga Tibor  jegyző: Beszéltem az egyesület képviselőjével, valóban elírták a kérelmet. 
Megígérte, hogy küld egy e-mailt a változással kapcsolatban. Az is légzésfunkciós gép lesz, 
mozgatható ággyal.  
 
Kotroczó Balázs képviselő: A jó cél érdekében adományoznak az emberek. A 70 millió 
forint bevételből 29 millió költöttek közhasznú célra, a megmaradt 41 millió forintot a 
működésre költöttek, ez furcsa.  
 
Jávorka János képviselő: Sajnos országos jelenség, hogy a közhasznú szervezetek erősen 
visszaélnek az emberek jóhiszeműségével. Azért az felborzolja az ember kedélyét, hogy 70 
millió forintból 41 millió forintot működésre költ az egyesület. Sajnos nem követhető, hova 
kerülnek az adományok. Az egyesület neve megdobogtatja az ember szívét, de ilyet olvasni, 
az azért elgondolkodtató. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Egyetértek az előttem szólókkal. Aki a javaslattal egyetért, 
szavazzon.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
106/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
nem támogatja a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
kérelmét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Szünet 

(17,10-17,30) 
 

 
9./ Tűzcsap áthelyezési kérelem 
     Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Burai Tibor Takarék utcai lakos tűzcsap áthelyezési 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Kérelmező csatolta a levelet, amelyet a DMRV-nek 
írt, valamint a válaszlevelet is, amely tartalmazza, hogy a tulajdonos az önkormányzat, így az 
önkormányzat  kezdeményezheti az áthelyezést a szolgáltatónál. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az előterjesztés némileg hiányos, jó lett volna a 
helyszíni szemléről fénykép, vázrajz stb. Kérdés volt, hogy amikor kérelmező megvette a 
házat, ez a tűzcsap már ott volt-e. A mai ülésre kaptunk egy fényképet, amiből látni, hogy 
nem közvetlenül a kapunál, egy betonfal mellett helyezkedik el a tűzcsap, amely a fordulási 
sugarat némileg rövidíti. A tűzcsapot talán 1970-ben tették le, akkor még ez az utca nem 
volt, hogy miért úgy tették a nagykaput, azt nem tudni. A bizottsági ülésen kialakult, hogy 
nem zárkózunk el a tűzcsap áthelyezésétől, de a kérdések tisztázása fontos ahhoz, hogy 
döntési helyzetbe kerüljünk. A DMRV által közölt 327 eFt-os összeget nem támogatja 
jelenleg a bizottság, további tisztázás után vissza kerülhet ez a kérelem a testület elé. A „B” 
változatot támogatta a bizottság 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal. 
 
Kotroczó Balázs  képviselő: Kérelmező 10-12 éve költözött Rétságra. Megnéztem a 
tűzcsapot, öntött vasból van, piros színű, de ennél több szín van rajta, az autók színei, amik 
már nekiütköztek. A kapu bejárója 220 + 56. Az 56 a tűzcsap szélessége. Kérelmező fával 
tüzel, de oda rendes méretű teherautó bevinni nem tudja a fát a tűzcsap miatt. Foglalkozni 
kell a problémával, mert jogos a kérelmező felvetése. Nem értek hozzá, de lesüllyeszteni 
nem lehetne-e a csapot, és rácsot tenni rá?  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Én úgy gondolom, hogy mindegy mikor vette meg a házat a 
kérelmező, ha zavarja a tűzcsap, igenis rendeljük meg az áthelyezését. Olcsóbban nem 
fogja a DMRV megcsinálni, nem egyszerű egy gerincet kiváltani. Javasolom, hogy 
szavazzuk meg a munka megrendelését. Én sem szeretném, ha a bejárómban egy ilyen 
volna. 1977-ben kezdtem el itt fuvarozni, ez a dolog akkor már ott volt. Jegyző úrral a 
helyszínen voltunk, javasolom elnök úr, rendeljük meg a munkát. Köszönöm. 
 
 
Jávorka János  képviselő: DMRV-t meg kellene keresni, mi lehetne a megoldás. Groteszk ez 
a helyzet. Azt is meg kell nézni, hova kerülne ez a tűzcsap, nehogy utána meg abból legyen 
probléma. Nem annyira egyszerű azért ez a dolog. Ha a tulajdonos kertjébe tennék be, 
ahhoz engedély is kell a tulajdonos részéről stb. Köszönöm. 
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a PVB javaslatát elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
107/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést, a tűzcsap 
áthelyezésének munkálataira készült árajánlatot, a 
benne szereplő 327.459.- Ft-os költségekkel nem 
fogadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

10./ Tájékoztató a szabadságállományokról 
        Előterjeszt ő: dr. Varga Tibor jegyző  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A testület munkatervében szerepel, hogy a 
szabadságállományokról júniusban tájékoztatást kértünk. Az intézmények vonatkozásában a 
tájékoztatást megkaptuk a szabadságállományokról. Még egy előzménye volt ennek a 
napirendnek, a 280/2013. (XI.22.) számú testületi határozat, amely két intézményben tett 
kivételt, a polgármesteri hivatalban, és a művelődési központban, ahol tartósan üres vezetői 
álláshelyek miatt a feladat ellátás megbízotti jogviszonyban dolgozóknak a felhalmozódott 
feladatai miatt nem tudták teljes egészében kivenni szabadságukat. Rugalmas megoldást 
kellett eszközölni, hogy a munka is menjen, de a szabadság is fogyjon. A bizottság a 
határozati javaslat elfogadását javasolja. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Furcsán éreztem magam, amikor ezt megláttam. 75 nap, 91 
nap, nem értem hogy nem lehetett ezt rendezni. Siralmas, hogy ekkora számú szabadságok 
lehettek. Igenis mindenki vegye ki az adott évben a szabadságot, ez a tervünk jegyző úrral 
együtt, hogy erre odafigyeljünk.  
 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke : Ezek a szabadságok azért nem véletlenül halmozódtak fel.  
Te is képviselő voltál az előző négy évben is, tudtad, mi a helyzet itt. A munka leállt volna, ha 
a szabadságok ki lettek volna adva. A munka rovására ment volna, nem volt más megoldás. 
Az más kérdés, hogy a jövőben arra kell törekedni, hogy adott évben a szabadságok 
kiadásra kerüljenek. Ez alól nagyon ritka kivétel természetesen lehet. Mindig elsődleges a 
munka és a munkáltató érdeke. Több dolog is történt, ami olyan helyzetet teremtett, hogy így 
alakultak a dolgok. Arra kell törekedni, hogy belátható időn belül ezek a szabadságok 
fogyjanak el. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Azt mondják, hogy pótolhatatlan ember nincs. Itt volt most a 
példa, a kolléganőim csütörtökre szépen elkészítették a testületi anyagot, minden probléma 
nélkül, pedig hiányos a működés. Jegyző úr is kézben tartotta a dolgot. Köszönöm szépen 
nekik, le a kalappal előttük.  
 
Aki a bizottság javaslatát elfogadja, kérem szavazzon.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
108/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a szabadságállományokról készített 
tájékoztatót, azt  tudomásul veszi. 
 
A Képviselő-testület ismételten felhívja 
valamennyi munkáltatói jogkört gyakorló figyelmét 
arra, hogy a szabadságokat tárgyévben kell 
kiadni. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: valamennyi munkáltatói jogkört gyakorló 
vezető 
 
 
 

11./ Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület támogatási kérelme 
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be 
2014. évi önkormányzati támogatásának módosítása tárgyában, immár harmadszor. A 
megkötött megállapodásban felhasználási célokra fordított összegek változtak. Előző ülésen 
is elfogadtunk egy 2. számú változatot. Újbóli módosítást kezdeményezett az egyesület. Vita 
nem alakult ki, nem egyedi eset, minden esetben jóvá szoktuk hagyni a kérelmet. 7 
egyöntetű igen szavazattal a kérelmet támogatja a bizottság.  
 
Szintén ebben az anyagban szerepel a 2015. évi támogatási kérelme az egyesületnek. Itt 
már nem egyértelmű a dolog. Sajnáltuk, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület elnöke nem 
jelent meg az ülésen, holott lettek volna kérdéseink hozzá, a 2015. évi támogatással 
kapcsolatban. Amikor az egyesület megkapta az objektumot, és nekiálltak az átalakításnak, 
az volt az ígéretük, hogy a támogatás legnagyobb részét az építési munkákra, az épületre 
fogják felhasználni, és minimális összeget költenek másra. Jelen pillanatban ott még van 
bőven feladatuk. Az Ő feladataik csökkentek, amikor a Katasztrófavédelem belépett, akkor 
kötöttünk egy megállapodás, amely alapján a város érdekében egyéb vállalásokat tesz az 
önkéntes tűzoltó egyesület. Ilyen pl. az utcák öntözése, jégcsapok leverése stb. A jövő évi 
tervezetben csak 200 eFt-ot terveznek az épületre fordítani, 1.100.000 Ft-ot pedig más 
célokra. Ezt szerettük volna tisztázni az egyesület elnökével, hogy mi az, amit az 
önkormányzat felvállalt, mert lehetnek esetleges félreértések ez ügyben. Ahogy már 
említettem is, a Katasztrófavédelem megyei igazgatójának a kérése az volt, hogy az 
önkéntes tűzoltó egyesület által az Ifa tárolására használt helyiséget szeretnék megkapni. 
Ezt a Képviselő-testület annak idején támogatta, és azt vállalta fel az önkormányzat, hogy az 
önkéntes tűzoltó egyesületnek kialakítja az Ifa elhelyezéséhez szükséges helyet. Más egyéb 
vállalása a Képviselő-testületnek nem volt. Nyilvánvaló, hogy az 1.300.000 Ft-os 
támogatásból az önkénteseknek a maguk kis birodalmának a kialakítása kellene, hogy a 
legfontosabb legyen. Ebből a tervezetből nem igazán ez derül ki, összesen 200.000 Ft-ot 
terveznek erre a feladatra. A karbantartási tervben (ami még nincs jóváhagyva), ha 
elérkezünk oda, nyilvánvalóvá válnak ezek a dolgok. Tisztázni kell kérdéseket, ki mit vállal. 
Ez a támogatás még függőben marad. A cél az, hogy minél előbb a végleges elhelyezésük 
megoldódjék. 
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Hegedűs Ferenc polgármester: Volt egy megbízásom, hogy kérjek árajánlatot. Azoktól 
kértem, akik az első lépést is megcsinálták ott, rétsági vállalkozásoktól. 3 milliós 
nagyságrendre emlékszem, az árajánlatban. Arról volt szó, (de majd utánanézek, most nem 
volt idő rá) hogy olyan állapotot teremtenek a tűzoltóinknak, hogy már nem kell nekik 
rákölteni, lakhatóvá tesszük. Árajánlatot magamtól nem kérhettem, a testület hatalmazott fel 
rá úgy emlékszem. Utánanézek.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: 3,200.000 Ft volt, ez egy becsült szám volt. A nyári 
karbantartási tervben benne van, útján van a dolog.  
 
Aki a bizottság javaslatával egyetért, szavazzon.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
109/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 

 
  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználási jogcímének módosítására 
vonatkozó kérelmét, azt támogatja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási 
cél az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 

Cél 
Módosított  

 összeg (Ft)  
Üzemanyag költségre 37 950 
Javítási, karbantartási munkákra 10 665 
Kötelező biztosításra 39 374 
Épületüzemeltetési költségekre (energia) 75 443 
Élelmezés, védőital 80 000 
Könyvelői díjra 50 000 
Gépek, berendezések felszerelések javítása 38 649 
Épület karbantartásra, felújításra 840 803 
Adminisztrációk költségekre (posta, telefon) 11 875 
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés 15 000 
Egyenruha 38 230 
Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési 
kellékek, étkezés) 62 011 
Összesen: 1 300 000 

 

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
2014. évi támogatási megállapodás 3. számú módosítást aláírja.  
 
Határidő: 2015. június 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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12./ Fakivágási szakvélemény elbírálása  
       Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Nem először van a téma előttünk. Most már döntés 
szükséges, mely fák kerüljenek kivágásra. Illetve el kell dönteni hol, milyen fákkal legyen 
pótolva. A javasolt helyszín a Szerviz út és 2-es főút közötti terület. Kétféle fafaj is szóba 
került, vérszilva vagy törpehárs. Majd a szakemberek eldöntik.  
 
Nagyon megosztott a település lakossága ebben a nehéz kérdésben. Vannak akik azt 
mondják, hogy ideje az öreg fáktól megválni, vannak akik azt vallják, hogy Rétságnak ez a 
szépsége, hogy sok a fa. A Templom kerti fák is a listában vannak, ott is nyilván „háborút” 
váltana ki, ha kivágásra kerülnének. Van olyan is, hogy bizonyos személyeket zavar egy fa, 
a szomszéd viszont ragaszkodik ahhoz a fához. Sokféle szempontot lehet a kérdésben 
figyelembe venni. Megkaptuk a szakértői véleményt, 42 fának a kivágására tett javaslatot. A 
polgármester úr is elmondta bizottsági ülésen, hogy nagyon ellentétesek a vélemények. Azt 
a megoldást választottuk, felkértük polgármester urat, nyilatkozzon ő mely fák kivágását 
tartja fontosnak, elkerülhetetlennek. Ismertetem a kialakított javaslatot, amit a bizottság 
egyöntetű 7 igen szavazattal elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. A többi fa 
esetében is szükséges bizonyos karbantartás, ami folyamatos munka, ezt a 
Városüzemeltetési Csoportnak kell figyelemmel kísérni. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Még az Orgona köz 2. szám előtt 1 db belóg egy lakó 
ablakába, ott ahol a kuka nem jó helyen van. Ez a lakót nagyon zavarja.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Térjünk erre majd vissza.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a bizottság javaslatát elfogadja, kérem szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
110/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
mellékelten csatolt szakvélemény alapján a 
szakvéleményben meghatározott sorrend szerint 
az alábbi fák kivágásához járul hozzá: Rákóczi út 
57. szakvélemény szerint (11) 1 db lucfenyő, 
Nyárfa u. 3. (szakvélemény szerint 14) 1 db 
lucfenyő, Iskola előtti (szakvélemény szerint: 
16.17.) 2 db fehér akác, Temetőben 
(szakvélemény szerint: 26-32) 7 db fehér akác, 
továbbá Patak parton a húsbolt és a híd közötti 
részen Lomen szaküzlet előtt 2 db kiszáradt, 
vadon nőtt fa.  
 
A kivágott fákat vérszilva, vagy törpe hársfa 
fafajtával kell pótolni egy éven belül a Szerviz út 
és 2-es út közötti területen. 
 
Határidő: 2015. december 1. 
Felelős Hegedűs Ferenc polgármester 
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13./ ÉMÁSZ Hálózati Kft. Barátság I. k őolajvezeték kiváltó 
rekonstrukciójához kapcsolódóan a Rétság 04 hrsz me lletti 20 kV-os 
szabadvezeték áthelyezéséhez tulajdonosi hozzájárul ás és megállapodás 
iránti kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A decemberi ülésről ezt a napirendet javasoltuk levenni, voltak 
kifogások ezzel kapcsolatban. A kérése a bizottságnak, hogy az előzmények legyenek feltárva, 
milyen lépések történtek, milyen válasz ment a cégnek, erre mit válaszoltak stb. A tisztázott 
kérdések után térjünk vissza erre a napirendre, ez a bizottság javaslata. Köszönöm szépen.  
 
Dr. Varga Tibor  jegyző: Tájékozódtam, nem ment semmilyen levél a cég felé ez ügyben. A 
jegyzőkönyvből lefénymásoltattam az erre vonatkozó részt, a bizottsági ülésen kérdés nem 
hangzott el a témával kapcsolatban. Nem volt mit kérdezni gyakorlatilag. Ami az utolsó bizottsági 
ülésen elhangzott, azt természetesen most meg fogjuk kérdezni. Kikértem a térképet, ki lesz 
osztva a következő ülésen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
111/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Barátság I. kőolajvezeték kiváltó 
rekonstrukciójával összefüggésben a Rétság 04 
hrsz mellett 20 kV-os szabadvezeték 
áthelyezéséhez az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás valamint 
megállapodás megkötése tárgyában készített 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: az 
előzményeket feltárva kerüljön újra előterjesztésre 
az anyag.  
 
Határidő értesítésre: 2015. június 30.                                              
Felelős:   Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

14./ Kérelem személyszállítás engedélyezésére Rétság bus zpályaudvar 
és az egészségügyi központ közötti távolságon  

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Barna Tibor tolmácsi lakos megkereste az önkormányzatot 
kérelmével, engedélyt szeretne kérni személyszállításra az önkormányzat és az egészségügyi 
központ közötti távolságra. Saját autóbusszal, óránkénti rendszerességgel végezné a szállítást. 
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Volánnak átadásra került a pályaudvar, vele kell a 
vállalkozónak egyezséget kötni. Önkormányzati engedély nem szükséges. A határozati javaslat 
elfogadását javasolja a bizottság, 7 egyöntetű igen szavazattal. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ez a tevékenység valószínűleg a járóbeteg szakellátó forgalmát is 
növelheti. Van egy költségkérelme is, bár ez nem ide tartozik, hanem a járóbeteg szakellátóra. 200 
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Ft-ok lennének a szállítási díjak, nem várható el a vállalkozótól, hogy kedvtelésből végezze ezt a 
tevékenységet. Jó lenne, ha megvalósulna.  
 
Kotroczó Balázs  képviselő: Valami olyanra gondol a vállalkozó talán, hogy valaki a költségekhez 
járuljon hozzá. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Napi 10 fordulóval számol a vállalkozó. Amennyiben a költséget 
átvállalja az önkormányzat, akkor az utasoktól nem kér pénzt. 6 hónap próbaidővel indítana a 
vállalkozó.  
Aki a bizottság javaslatával egyetért, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
112/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta, Barna Tibor egyéni vállalkozó - 
buszpályaudvar és a Rétsági Járóbeteg - 
szakellátó Központ közötti - helyi személyszállítás 
bevezetésével kapcsolatos kérelmét.   
A Képviselő-testület az egyéni vállalkozó  
buszpályaudvar és a Rétsági Járóbeteg - 
szakellátó Központ közötti személyszállítás 
bevezetésére vonatkozó tervét tudomásul veszi 
azzal, hogy a kérelmező az üzemeltetés kapcsán 
felmerülő költségeket maga fedezi.   
 
Határidő: értesítésre 2015. június 22.  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 
 

15./ Közútkezel ői hozzájárulás kérés (Hava István kérelme) 
       Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Hava István a Humán Start Kft. ügyvezetője fordult az 
önkormányzathoz azzal a kérelemmel, hogy a Hunyadi sor 5. szám alatti ingatlanon a Kft. 
keretein belül szeretnének egy úgynevezett kézműves sörfőzdét építeni. A Képviselő-testület 
hozzájárulását kérte, a közút korlátozás nélküli használatának engedélyezésével 
kapcsolatban. A bizottsági ülésen vita nem bontakozott ki. Kisforgalmú útról van szó. 
Ráadásul az udvart úgy alakították ki, hogy az autó oda be tud állni. A bizottság javasolja 7 
egyöntetű igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Egyetértek, örülök neki, minél több vállalkozás legyen 
Rétságon.  
Aki egyetért a bizottság javaslatával, szavazzon.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
113/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Humán Start Kft. kérelmező részére, a Hunyadi 
sor korlátlan úthasználatára vonatkozó  
közútkezelői hozzájárulást  kikötések nélkül 
megadja. 
 
Határidő: értesítésre 2015. június 22.  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 
 

16./ Hozzájárulás kérés parkoló kialakításához 
       Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Sass Attila helyi vállalkozó fordult kérelemmel az 
önkormányzathoz, amelyben leírja, hogy a boltja mellett szeretne kialakítani, szemben a 
virágbolttal 3 db parkolót, saját költségen, viacolor borítással. Ehhez kéri az önkormányzat 
hozzájárulását. Bizottsági ülésen egy módosított rajz került kiosztásra, ami végül is két db 
parkoló kialakítását mutatja. Így a terület nyilvánvalóan rendezettebb lesz. A bizottság 7 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a módosított határozati javaslatot. 
Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Jó munkát kívánok a vállalkozónak. Kérem aki a bizottság 
javaslatát elfogadja, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
114/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Sass Attila parkoló kialakítására 
vonatkozó kérelmét.  
 
A Képviselő-testület  hozzájárul, hogy a 
kérelmező,  saját tulajdonú boltja mellett 
térítésmentesen– a kérelemben megjelölt helyen-  
az önkormányzati tulajdonú 304/10 hrsz-ú 
területen saját költségén 2 db parkolóhelyet 
alakítson ki. A parkolóhely kialakításához 
szükséges engedélyeket a kérelmezőnek kell 
beszerezni. 
 
Határidő: értesítésre 2015. június 22.  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  

 
 

17./ Hangár tet őszerkezetének állapotfelmérése 
       Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A februári ülésen is terítéken volt ez a téma. Akkor a testület 
úgy határozott, hogy egy állapotfelmérést kell elvégezni. A városgondnok elvégezte, majd a 
megállapításában leírta, hogy ez a feladat meghaladja az Üzemeltetési Csoport 
felkészültségét. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy ebben az ügyben is volt már több 
előzmény. Annak idején az Extrém Légisport Egyesülettel az önkormányzat kötött egy bérleti 
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szerződést. A bizottság kérése, hogy a jelenleg érvényben lévő szerződéssel együtt 
tárgyaljuk ezt az ügyet, ezzel a kiegészítéssel kérnénk, hogy újra kerüljön napirendre majd 
ez a téma. Erről szól a határozati javaslat, amit 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasol a testület számára. Köszönöm szépen.  
 
Dr. Varga Tibor jegyző: 2012-ben készült az első bérleti szerződés, a hangárt 2009-től 
használják. A bérleti szerződés megkötésével párhuzamosan is készültek felvételek, 
ugyanazt az állapotot tükrözik, amit a 2009-es felvételek. Szerintem bízzuk a vállalkozóra, ha 
használni akarja, javítsa ki, ez nem kis költséget jelent, az önkormányzatnak nem biztos, 
hogy megéri ezt a feladatot felvállalni. De természetesen visszahozzuk a témát. Köszönöm. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a bizottság javaslatával, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
115/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést, a jelen érvényben 
lévő szerződéssel kiegészített anyagot újra kell 
tárgyalni.  
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

18./ Városi Sport Egyesület 2014. évi öner ő támogatás 
határid ő hosszabbítási kérelme 
Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ez a téma inkább egy technikai dolog. A Városi Sport 
Egyesület kéri a Képviselő-testületet, hogy a támogatás elszámolására megjelölt határidőt 
hosszabbítsa meg 2015. november 30-ig. Az MLSZ csúszik a támogatás átutalásával, 
határidő hosszabbításról van szó. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal a kérelem 
elfogadását javasolja a testületnek. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem szavazzon.  

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
116/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság Városi Sport Egyesület 
2014. évi önerő önkormányzati támogatásra 
vonatkozó módosítási kérelmét, azt támogatja. Az 
önerő felhasználásának módosított elszámolási 
határideje 2015. november 30-a. 
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Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező 
megállapodás módosítást aláírja. 
 
Határidő:  2015. június 23. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
19./ Beszámoló a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról 
       Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A művelődési központ kapcsán elhangzott a 
villámvédelemmel kapcsolatos kérdés. A 2015. évi karbantartási és felújítási tervvel 
kapcsolatban hangzott el, hogy milyen határidővel kaptak a vállalkozók értesítést. A 89-es 
számmal jelzett haszongépjármű cseréjének lehetőségével kapcsolatban az ülésen 
kiosztásra került a szerviz állásfoglalása a TOYOTA gépkocsi esetleges felújításával 
kapcsolatban. Észrevétel volt az ülésen, hogy a napirend nem tér ki az Egyebekben 
elhangzott felvetésekre. Elhangzott, hogy a mobil színpad augusztus 20-ára készen lesz. A 
közvilágítással kapcsolatban elhangzott, hogy többszöri jelzés ellenére sem változik a 
helyzet. A bizottság ezt a beszámolót 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Varga Tibor  jegyző: Valóban kicsit késtek a felkérések a vállalkozók irányába, június 3-
án történtek meg. Polgármester úr szabadságon volt, megvártuk Őt. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Tegnap megérkezett a művelődési házzal szembeni 
gyalogátkelőhely tervezői költség árajánlata.  
 
Kotroczó Balázs  képviselő: Előző ülésen volt a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara kérelmének tárgyalása. Arra kértek bennünket, hogy támogassuk a 100 éves 
védőnői szolgálat ünnepségének megrendezését. Az ünnepségen Laczkó Mária védőnőnk 
kapott egy magas kitüntetést, gratulálok neki mindnyájunk nevében. A rétsági járásból volt a 
legtöbb jutalmazott, ez nagyon jó dolog. Gratulálunk.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Én ígéretet tettem, hogy meghívjuk őket a következő ülésre, 
és egy virággal gratulálunk. Ezt Skuczi Nándor elnök úr külön kérte is tőlem.  
 
Kérem szavazzon, aki a bizottság javaslatát elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete a lejárt határidej ű határozatok 
végrehajtásáról, valamint az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr ől szóló 
beszámolót 5 egyöntet ű igen szavazattal 
elfogadta.  
 
 

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

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Kérdés volt, hogy a Semmelweis Kutatásfejlesztési és 
Szolgáltatóval folytatott megbeszélésnek mi az eredménye? Megtudtuk, hogy nyugat-és 
kelet Nógrád között folyik a „harc”, hogy ki kapja meg, és ebből Rétság mennyiben tudna 
részesülni. Nem eldöntött még a kérdés. 
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A Kossuth utcának a felújításával kapcsolatban hangzott el továbbá kérdés, tisztázva lett, 
melyik része sérült az utcának. Elhangzott, hogy a Pentával is fel kell venni az ügyben a 
kapcsolatot. 
 
Van a beszámolóban néhány dolog, ami protokoll esemény, és nem ebbe a tájékoztatóba 
való. Ilyen május 1., stb. A másik ami elhangzott, hogy a trianoni megemlékezés kapcsán 
kisebb polémia volt. A javaslat, hogy a békediktátum megemlékezése kerüljön be a hivatalos 
városi rendezvények közé. Erre van a TKB bizottság, a művelődési központ vezetőjével majd 
összeállítják a hivatalos programot.  
 
Elhangzott, hogy viszonylag szellős ez a tájékoztató, ami két hónap munkájáról szól. A 
felsorolt tevékenységgel, és annak hatékonyságával a bizottság nem elégedett, kicsit többet 
várnánk polgármester úr részéről. A bizottság 4 nem, 3 tartózkodás szavazattal nem fogadta 
el a tájékoztatót, és ezt javasolja a Képviselő-testületnek is. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Az aszfaltúttal kapcsolatban felhívtam a Penta igazgatóját, 
Nagy Gábor urat. Ő roppant készséges volt, azt mondta, ami munkát ők elvégeznek, azért a 
garanciát vállalják is. Azon a napon délután fél hatkor meg is jelent egy mérnök úriember, és 
megnézte a vitatott aszfalt utat. Az Ő véleménye, hogy a buszok teszik tönkre azt a részt. 
Hálót kell odatenni, ingyenesen elvégzik a feladatot. Roppant korrekt cég, nem rázzák le 
magukról a garanciális munka elvégzését. Ahogy kapacitásuk engedi, jönnek elvégzik a 
feladatot.  
 
Kérem aki a bizottság javaslatával egyetért, hogy nem fogadjátok el a munkámat, 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete a 
Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban 
az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri 
munkáról szóló beszámolót 4 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal nem fogadta el. 
 
 

21./ Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
        Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Két témáról esett szó. A nyilvános WC kérdéséről, ami régóta 
húzódik, illetve a 34 ha-s terület önkormányzati tulajdonba kerülése. Polgármester úr elmondta a 
bizottsági ülésen, hogy folyamatban van a 34 ha-s terület ügye, a bürokrácia útját járja ez a téma. 
A nyilvános WC-vel kapcsolatban érdemi változás nem történt. Jegyző úr elmondta, hogy nem 
nagyon érthető a DMRV-nek az ügyhöz való hozzáállása, mert nem válaszoltak a 
panaszbeadványra. A mi tulajdonunkról van szó, ehhez képest nekünk kell könyörögnünk. Másik 
hozzászóló azt fejtegette, hogy egy idő után ebből komolyabb probléma is lehet. Húzhatják az időt, 
de lehet, hogy sokba fog ez a DMRV-nek kerülni. Tájékozódtam az önkormányzat jogászánál, hol 
áll a dolog, a kúria az URÁNUSZ ÖKO beadványát elutasította. Az ügyvédünk a DMRV-nél letett 
egy jogfenntartó nyilatkozatot, az ebből az ügyből keletkezett károkat a DMRV-nek meg kell majd 
térítenie. Nekünk a két TOY TOY WC havi 70.000 Ft-unkba kerül. A jogi lépéseket a DMRV felé 
meg lehet majd tenni, a károk rendezése tárgyában. A bizottság a tájékoztatót 2 igen, 5 
tartózkodás szavazattal nem fogadta el. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a jogászunkat a portáig 
engedték be a DMRV-nél. Kérdezném, hogy akkor én hogyan tudnám ezt az ügyet képviselni, ha 
őt is ennyire veszik „komolyan”. A jogot képviselni nem a polgármester tudja, hanem van az 
önkormányzatnak egy fizetett ügyvédje. Örülök, hogy tisztázódott, hogy a kúria elutasította az 
URÁNUSZ ÖKO beadványát, és végre rendeződik a dolog.  
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A 34 ha-s területtel kapcsolatos dolog jó úton van, a földhivatal vizsgálgatja most az ügyet. Amint 
megkapjuk az értesítésüket, én azonnal megyek, és intézem a továbbiakat. Gyorsítani jelen 
helyzetben nem tudom az ügyet.  
 
Szavazzon aki egyetért a bizottság javaslatával, és nem fogadja el a tájékoztatót.  

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete a 
Kiemelt feladatokról szóló tájékoztatót 2 igen, 3 
tartózkodás szavazattal nem fogadta el. 
 
 

22./ TKB Ad-hoc bizottsághoz érkezett 2015. június havi kérelmek 
        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A TKB-hoz az elmúlt napokban 4 kérelem érkezett, ebből 3 
kérelem benyújtója a Kereplő Néptánc Együttes. Szerveznek egy tábort Válaszúton 
Erdélyben címmel, utaznak Poroszlóra, és a szentendrei Skanzenbe. Utazási költséget és 
belépőket javasol támogatni a TKB. A másik kérelmező a Semmelweis Csoport, Domony 
völgybe szeretnének kirándulni. Vita nem alakult ki a témában, a bizottság javasolja az ad-
hoc bizottság döntéseinek elfogadását.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Köszönöm a bizottságnak. Szavazzon, aki a bizottság 
javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
117/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok ad-hoc 
Bizottság döntéseiről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért a Bizottság 
döntésével és a Kereplő Néptánc Együttes 
részére 
- 1 programra: Néptánc tábor Válaszúton 
Erdélyben 150.000 Ft-ot 
- 2 program: Utazás Poroszlóra, a Tisza-tavi Öko-
centrumba 140.000 Ft-ot 
- 3 program: Utazás a szentendrei Skanzenbe 
64.000 Ft-ot 
 
Összesen: 354.000 Ft-ot átvállal. 
 
A Képviselő-testület a Semmelweis Csoport 
domonyvölgyi kirándulásának költségeiből 78.300 
Ft-ot belépőjegy támogatásként átvállal. 
 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban 
foglaltak szerint kell eljárni.  
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Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 
 

Szünet 
(18,45-19,05) 

 
 

 
23./ dr. Katona Ern ő kérelme a háziorvosi rendel ő vállalkozásba 
adásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Ezt a napirendet a bizottság nem tárgyalta, de elnök úr az ülésen 
a bizottság nevében ígéretet tett arra, hogy Katona Ernő doktor úr kérelmét támogatják. Elvi 
hozzájárulásunk kell ahhoz, hogy doktor úr elindíthassa a szükséges eljárást. Magam nevében jó 
egészséget, jó munkát kívánok doktor úrnak. Kérem, aki támogatja a kérelem elfogadását, 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
118/2015.(VI.19.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta dr. Katona Ernő elvi hozzájárulás 
kérelmét. 
 
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a II-
es számú Háziorvosi Szolgálat vállalkozásba 
adásához. 
 
Határidő: - 
Felelős : -  
 

 
24./ Egyebek 
 

Jávorka János képviselő: Tisztelettel kérem polgármester és jegyző urat, a közterületekre kicsit 
jobban figyeljenek oda. Pl. vasúti átjáró és patak közti területen nagyon nagy a fű. A vasútállomást 
is megnéztem, (tudom, hogy ez nem a mi területünk) gyalázatosan néz ki. NAV-osok tartottak ma 
ott ellenőrzést, kamionokat tereltek oda be, elég ronda látvány. A CBA tulajdonában lévő Kossuth 
utcai volt bútorbolt területe is hasonló látványt nyújt, fel kellene a tulajdonosokat szólítani, tegyék a 
területeket rendbe. A MOL kúttal szemben, és a Jászteleki út végén is rendet kellene tenni. A 
szelektív gyűjtőknél gumiköpenyek vannak elszórva a Tölgyfa utcában, és a vasútállomásnál is.  
Az iskola és a volt orvosi rendelő előtti park eléggé füves, rendezni kell. A szökőkútnál a 
viacolorból fűcsomók növögetnek ki, valamit ez ellen is tenni kell. A legjobb megoldás a gyomirtó 
lenne. A Mező út sarkára egy kukát kell kihelyezni.  
 
A személyi- és eszköz feltételek adottak, arra kérem a hivatalt, hogy a munkák elvégzéséhez az 
egyéb feltételeket biztosítsák. Az üzemanyag kérdésben érdemben kell lépni. Fontos a 
takarékosság, de a precíz munkavégzés rovására ne menjen.  
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Hegedűs Ferenc  polgármester: A 400-as rendbetétele után a vasút melletti fűkaszálás kerül 
sorra. A volt bútorbolt területe a CBA tulajdona. A tulajdonos nekem azt mondta, hogy 
fűkaszákat adtak az önkormányzatnak cserébe, hogy rendezik a területeiket. Kérem a 
testületet, hogy döntsenek kiterheljük-e a fűnyírás díját a CBA-ra, vagy sem. Nem tudom az 
előzményeket, nem tudom milyen értékben adtak fűkaszát.  
 
Jászteleki út végén többször elvitettem a szemetet, a továbbiakban is így lesz. 
Szelektív hulladékot sajnos nem tud a magyar ember kezelni. Lusták vagyunk arra, hogy a 
műanyag dobozokat összetaposva tegyük be. Baj van a fejekben. Áldatlan állapotokat 
tudunk előidézni. A lakosság segítségét kérném. Nem biztos, hogy a rétsági lakosok teremtik 
meg ezt a helyzetet. Nekünk is hibánk, mert nem tudjuk elérni, hogy a hulladékudvar 
megnyisson. A Zöld Híd Kft-vel kapcsolatban az 50 polgármester úgy döntött, hogy csinálnak 
egy elszámolást, és ne szállítsanak szemetet, mert nem képesek rá, hogy gazdaságosan 
csinálják. Közel 700 millió forintot kérnek, hogy tovább működjenek. De nem tudni, hogy 
holnapután nem kérnek-e majd újra. Egy bizottság alakult, akik el fogják számoltatni a Kft-t. 
Kérni fogják a kormánytól, hogy a szerződésben kötött tevékenységének tegyen eleget. A 
Zöld Híd a hulladék kezelésére van meghatalmazva. Luxus autókat, új autókat vettek. 
Felmerült, hogy a járművekből adjanak át Gáspár úrnak, meg Papi Zoltán úrnak, akik a 
térségünkben közel 70 %-ban szállítják a szemetet. A Zöld Hídnak rendkívül nagy a 
rezsiköltsége. Azon leszek, hogy a szelektív hulladék ügye mielőbb megoldódjon 
valahogyan.  
 
Szökőkút melletti park kérdésében van némi hiányosság, de azért az emberek haladnak, 
szépen dolgoznak. Itt szeretném megköszönni a közmunkások (én szakmunkásnak hívom 
Őket, mert ebben a munkában profibbak, mint mi vagyunk)  munkáját. Rétság város rendben 
van.  
 
Gazdaságos működtetéssel kapcsolatban annyit, hogy semmilyen probléma nincsen, 
mindennap a munkások között vagyok. A pocsékolásra kötelességem, hogy odafigyeljek, és 
megszüntessem. Annyi üzemanyagot kapnak, amennyit elégetnek effektíve. Ezt engedjétek 
meg nekem, hogy a végére járjak, és rendet tegyek. Menetlevelet, munkalapokat vezettettem 
be. Költséghatékony munkát szeretnék végezni, én erre odafigyelek. Nem feltételezek 
senkiről semmit, de oda kell hogy figyeljek. 
 
Mező utca sarkára hétfőn tetetek ki szemetest.  
 
Kotroczó Balázs képviselő: A gyermeknapi rendezvény nagyon jól sikerült. Sokat segítettek 
a nyugdíjasaink, dicséret illeti őket is, és külön a művelődési ház dolgozóit. Mindent 
megtettek, hogy a rendezvény jól sikerüljön. 
Árnyoldala viszont volt a rendezvénynek. Interneten zajlott vita, segítsék-e a programokat 
összehozni, vagy sem stb. A drága plakátokat úgy tették ki, hogy még akarattal is nehezebb 
levenni, ettől függetlenül nem jó szándékból leszaggatták, többször is pótolni kellett. Nem is 
értem, mi volt a cél.  
 
Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a művelődési ház internetes levelezését meghekkelték. 
Nem akartam elhinni, hogy itt Rétságon ilyen létezhet. A gyerekekért mindent meg kell tenni, 
mégis voltak negatív dolgok.  
 
A közmeghallgatáson elhangzott, hogy Pusztaszántó temetőt rendbe kellene tenni. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kész lesz a város, utána jön Pusztaszántó temető. Tettünk 
egy ígéretet Bulejka néninek, hogy a temetőben korlátot készítünk, még mielőtt valakit 
baleset érne. A temető egyébként rendben van. A Táncsics utcában meg kell nézni kié az 
árok. Hunyadi soron nagy esőzés után Kopcsákné Jucika udvarába, kertjébe folyik be a víz, 
és ott meg is áll. El kell valahogy vezetni a vizet. Szérűskert sarkon mély árok van, nem meg 
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bele a másik vízárokba, az emberek vízóraaknájába megy a víz. Foci pálya és Szikora 
Erzsike közötti rész szépen rendbe van már téve. Kértem ezt Gyuritól, látom már odafigyel 
rá. Sok éven keresztül áldatlan állapot uralkodott. A Vízügy előtti részt is rendbe kell tenni, 
már szóltam Sógor László úrnak, és Gyurinak is. El kell dönteni, hogy legyen a takarítás ott 
megoldva, kiszámlázzuk-e stb. Ugyanez a helyzet a MÉH telep előtti részen. Tavasszal 
rendbe tetettem, de úgy gondolom, ahogy én a magam portája körül rendet rakok, ezt 
elvárhatom minden vállalkozótól. Öreg embereknek, akik nem tudnak már dolgozni, segítek.  
 
Itt az épület melletti kettes oszlopot ki kell vetetni, ÉMÁSZ-t szólítsuk fel jegyző úr. A 
laktanyában szépen dolgoznak, köszönöm a diósjenői polgármesternek és dolgozóinak. 
Nem égetünk, nem füstölünk. A lakókat kérem, amennyiben odaviszik a nyesedéket, 
egyenes szállal tegyék azt le.  
 
Jávorka János  képviselő: Fel kell szólítani, aki nem tartja rendbe a környezetét.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Rassman Miklós együttműködő egyéniség, biztos, hogy meg 
lehet vele beszélni a dolgot.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Bízzatok meg azzal, hogy felvegyem a kapcsolatot 
Rassman úrral.  
 
A Kossuth utca végét is rendbe kell tennünk. A vízárkokkal sok a gond a városban. Kemping 
előtt ki kellene kövezni az árkot, ott is áldatlan állapotok vannak.  Kérném a Takarék utcai 
lakókat, (akik a kemping fölött laknak) a szemeteiket ne tegyék oda, mert a víz hozza le az 
iszappal együtt. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Kérésem lenne jegyző úr felé, hogy június 30-án (kedden) 
15 órára össze kellene hívni a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot, 16 órára pedig a Pénzügyi 
és Városüzemeltetési Bizottságot. Ha úgy látjátok, hogy tudunk az anyagokkal egy nap alatt 
végezni, akkor a PVB ülés után testületi ülés lenne, ha nagyon sok az anyag, akkor azt 
pénteken is megtarthatjuk.  
 
Dr. Varga Tibor  jegyző: Jobb lenne egy nap alatt megcsinálni, meg tudjuk oldani.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Gondot okoz az esküvők miatt a pénteki ülések időpontja. 
Szombaton nincs aki a termet „átalakítsa” az esküvőre. A másik, hogy ½ 1-kor befejeződik a 
munka, 4 óráig ketyegnek az idők mindenkinek, ez plusz költség. El kellene gondolkodni 
azon, hogy más napon tartsuk a Képviselő-testületi üléseket. Ha szombatra embereket 
rendelünk be, az is plusz pénz, meg  ráadásul meg is szakad az emberek pihenőideje. 
Köszönöm. 
 
Több tárgy nincsen, megköszönöm a munkát, az ülést 19 óra 30 perckor bezárom.  
 
 

Kmft. 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                      dr. Varga Tibor 
 polgármester                                                                                                  jegyző 
 
 
 
Jávorka János                                                                                     dr. Szájbely Ernő  
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