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20. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2015. szeptember 25. 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 
                         Fodor Rita jegyző ált.h. 
                         Varga Nándorné int.vez. 
                         Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
                         Lichtenberger Edit adm. 
                         Majnik Tamás RTV munkatárs 
                         Dudás György Járási Hivatal vezető 
                         1 fő rétsági lakos 
 
 
Dr. Katona Ern ő képvisel ő a jelenléti ív aláírását követ ően beteghez távozott az 
ülésr ől.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy 5 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Varga Dávid Géza 
képviselő jelezte, hogy később érkezik az ülésre. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem 
Kotroczó Balázs, valamint Mezőfi Zoltán képviselő urakat. Kérem szavazzon, aki a javaslattal 
egyetért. Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők a javaslatot elfogadták.  
 
Ismertetem a módosított napirendi javaslatot. Kérem, akinek  más javaslata van, tegye meg.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Jelen ülést megelőzően a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság zárt ülést tartott, kérem zárt ülésre 3. napirendként felvenni Döntés személyi 
kérdésben – tájékoztató – szóbeli előterjesztést. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, aki a javaslattal egyetért, szavazzon. Megállapítom, 
hogy a napirend felvételére vonatkozó javaslatot 5 egyöntetű igen szavazattal a testület 
elfogadta. Kérem szavazzon, aki a mai ülésünk napirendi pontjait elfogadja. A Képviselő-
testület 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a napirendeket, és az alábbiak szerint 
tárgyalta.  
 
1.) A szociális ellátások rendjér ől szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
2.) A közterületek használatáról és a használat rendjér ől szóló rendelet megalkotása a 

többször módosított 13/1995. (VII.28.) számú önkorm ányzati rendelet hatályon 
kívül helyezése  

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
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3.) Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi te ljesítésér ől 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
4.) Beszámoló a munkaközösség éves programjáról 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  
 
5.) Tájékoztató követelésállományokról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
6.) Termőföld haszonbérleti szerz ődés jóváhagyása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
7.) Vállalkozási szerz ődés jóváhagyása (ThyssenKrupp Lift Kft.) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
8.) Védőnői szolgálat telefonvásárlási kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
9.) Buszöböl tervezési munkáira árajánlat kérése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
10.) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályáz at kiírása, pályázati feltételek 

meghatározása 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző  
 
11.) Előterjesztés ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
12.) Művelődési Központ és Könyvtár villámvédelmi rendszerének  felülvizsgálata, 

felújítása, min ősítése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
13.) 2015. évi karbantartási terv II. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
14.) Döntés vis major helyzetr ől 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
15.) Rétság-Vízellátása Gördül ő Fejlesztési terv 2016-2030 véleményezés 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
16.) Rétság 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatla nok tulajdonjogának megszerzése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
17.) Tájékoztató a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
18.) TKB döntések (ülést követ ően kerül kiadásra az el őterjesztés) 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 
19.) Tájékoztató a két ülés között végzett polgárme steri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
20.) Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
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Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
21.) Javaslat Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizotts ág tagjára (szóbeli el őterjesztés) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
22.) Egyebek 
 
 
Zárt ülés 
 

1./ Előterjesztés alpolgármester felmentésére, új alpolgár mester választásra 
(szóbeli el őterjesztés) 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

2./ Közalkalmazott kinevezése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

3./ Döntés személyi kérdésben – tájékoztató – szóbe li előterjesztés 
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke  

 
  
 

1./ A szociális ellátások rendjér ől szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról 

       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Felkérem elnök urat, ismertesse a PVB javaslatát. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság szeptember 22-
én kedden tartotta ülését, kezdetben 7, majd 8 bizottsági taggal határozatképes volt a 
bizottság. A szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet először az 
augusztus 28-i ülésre lett beterjesztve. Akkor a Képviselő-testület a sok hiba miatt 
átdolgozásra visszaadta azt az előterjesztőnek. A mai ülésre jegyző úr ismét benyújtotta a 
tervezetet, de sajnos azt kellett megállapítania a bizottságnak, hogy ismét sok a hiba, 
pontatlanság és elírás. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy egy rendeletben, vagy 
szerződésben ilyen nem lehet. A bizottság további átdolgozásra javasolja ismét a rendelet-
tervezetet. Kérnénk, hogy gondosabban szíveskedjenek átolvasni, kijavítani. Ez a bizottság 
javaslata 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal. Köszönöm szépen.  
 
Jávorka János  Szociális Bizottság elnöke: Bizottságunk is kedden tartotta ülését, először 4, 
majd 5 bizottsági tag jelenlétével. Tárgyaltuk a rendelet-tervezetet. Ez a tervezet már előző 
időszakban is volt előttünk, visszaadásra került átdolgozásra az előterjesztőnek. Történtek 
javítások, de több további helyesírási és tartalmi hiba van az anyagban. A bizottság 
javaslata, hogy az októberi ülésre az átdolgozott, kijavított rendelet-tervezet kerüljön elénk. 
Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem, aki a bizottságok javaslatával egyetért, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 
igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát . 
 
180/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szociális ellátások rendjéről szóló 
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önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést számtalan hiba 
miatt további átdolgozásra visszaadja. 
 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
2./ A közterületek használatáról és a használat ren djéről szóló rendelet 
megalkotása a többször módosított 13/1995. (VII.28. ) számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ez a rendelet-tervezet társadalmi véleményeztetésre volt 
bocsájtva, majd az augusztusi ülésre egy tárgyalhatatlan, régi változat került elénk, melyet 
akkor a Képviselő-testület levett a napirendről. Ismét beterjesztésre került az anyag. Két 
személytől érkezett írásos vélemény, a javaslatok egy része beépítésre került. Egy-két 
javaslat nem került beépítésre egyrészt azért, mert túlszabályozást okoztak volna, másrészt 
ellenőrizhetetlenné vált volna. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a társadalmi 
véleményeztetés hasznos dolog (függetlenül attól, hogy kötelező is). A lakosság részéről 
mindig érkezhetnek észrevételek, javaslatok, amik beépíthetőek a rendeletbe. A bizottság 7 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Köszönöm szépen. 
 
Jávorka János  képviselő: Én is jónak tartom a lakossági véleményeztetést, de minden 
rendelet annyit ér, amennyit be tudunk tartatni. A túlszabályozás nem tenne jót, a beépíthető 
szabályozások bekerültek a rendeletbe. Javasolom az elfogadását. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem, aki a bizottság javaslatával egyetért, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű 
igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
12/2015. (…..) önkormányzati rendelete 
A közterületek használatának rendjér ől 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésben és  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában, 
valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  37. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
. 

Általános és értelmez ő rendelkezések 
1.§ 

 
(1) A  rendelet hatálya Rétság város közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki. 
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a közhasználatra szolgáló minden 

olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-
nyilvántartás ekként (pl. közút, járda, tér, park)  tart nyilván. 
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(3) Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön 
szerződésben foglalt keretek között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a piaci és vásári helyhasználattal kapcsolatos díj 
fizetésére. 

2.§  
 

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek 
megfelelően, állaguk sérelme nélkül, mindenki ingyenesen használhatja. 
 

A közterület-használati engedély  
3.§ 

 
(1) A közterületnek a rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-

használat) engedély, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 
alapján filmforgatási célú használatához hatósági szerződés szükséges.  

(2) Közterület-használati engedély nélküli közterület-használót a jegyző kötelezi a közterület 
használatának megszüntetésére és határidő kitűzésével az eredeti állapot saját 
költségen történő helyreállítására. 

(3) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
a) közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti 

védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, (fényreklám), továbbá cég és 
címtábla elhelyezésére, 

b) árusító és egyéb fülke elhelyezésére, illetve épület és építmény létesítésére, 
c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, 

pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség elhelyezésére, 
d)  az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-

várakozóhelyek céljára, 
e) szobor, emlékmű, díszkút, önálló hirdető-berendezés és köztárgyak (pad, tájékoztató 

táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezésére, 
f) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó 

láda elhelyezésére,  
g) építési munkával kapcsolatos állvány – kivéve, ha az közvetlen élet- vagy 

balesetveszély miatt szükséges-, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 
h) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, árubemutató 

kitelepülésre, 
i) vendéglátó-ipari előkert céljára,  
j) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésre, árukirakodásra,  
k) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és egyéb rendezvények, továbbá 

mutatványos tevékenység céljára, 
l) közhasználatra még át nem adott közterületek, (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes 

hasznosítására, 
m)  a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, reklámhordozó céllal 

elhelyezett járművek tárolásához, 
n)  szilárd burkolatú út, járda, parkoló stb. megbontását eredményező közterület 

használathoz,  
o)   a 15. § (3) bekezdése szerinti gépjármű tároláshoz  
ö)   az előbbiekben fel nem sorolt, valamennyi egyéb közterület igénybevételére. 

 
4.§ 

(1) Nem kell közterület-használati engedély : 
 a) a szállított tüzelő- és építőanyag tárolásához, rakodásához, feltéve ha az a közúti és 

gyalogos közlekedést nem akadályozza, és a közterület igénybevétele a hat napot 
nem haladja meg,  
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 b) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) 
területének elfoglalásához, 

 c)  az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések, tájékoztató 
      táblák elhelyezéséhez, 
 d) önkormányzati és állami szervezésű kulturális-, szórakoztató-, sportrendezvények      

tartásához. 
 

5.§. 
 

(1) A rendelet 2. számú melléklete szerinti engedélykérelmet annak kell benyújtania, aki a 
közterületet rendeltetéstől eltérő célra kívánja használni. 

(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület    
vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) 
engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie. 

(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos 
állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a 
kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell kérnie.  

  (4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakóhelyének (telephelyének) címét, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, 
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat ismertetését 

(pl. építési engedély, vállalkozói igazolvány).  
  (5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a 

közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot. 
(6) Közterület használatot a (7) bekezdés kivételével a Képviselő-testület jogosult 

engedélyezni. 
(7) A 3.§ g), h), j), k) pontok esetében a jegyző jogosult a közterület használat 

engedélyezésére 
 

6.§ 
 

(1) A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az illetékes 
közút kezelője és a rendőrhatóság hozzájárulása szükséges. 

(2) A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező szerzi be. 
(3) A közterület-használati engedély nem mentesíti a kérelmezőt az egyéb jogszabályokban 

szabályozott szakhatósági engedélyek beszerzése alól. 
 

Közterület-használati  engedély megadása, tartalma és érvényessége 
 

7.§ 
 

(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyről szóló törvényt, az 
építésügyi szabályzatot, az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásról szóló  
jogszabályt, a városrendezési terveket, a városképi, továbbá a közreműködő 
szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket és ellenőrizni kell az egyéb 
feltételek meglétét is. 

(2) A közterület-használat a  5. § (3) bekezdésében említett esetben csak az építési munka 
végzésének tartamára engedélyezhető. 

(3) Árusító és egyéb fülke közterület-használatára legfeljebb két évre lehet engedélyt adni, 
mely a feltételek megléte esetén meghosszabbítható. 

(4) A közterület használatára a (3) bekezdésben foglalt kivétellel legfeljebb egy évre lehet 
engedélyt adni, mely a feltételek megléte esetén meghosszabbítható. 
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(5) Tájékoztató, hirdető és reklámtábla elhelyezésére a (6) bekezdésben foglalt kivétellel, 
csak az erre a célra kijelölt helyen, és egységes megjelenési formában adható 
engedély. 

(6) Városképet nem rontó, közút beláthatóságát nem zavaró közterületre multi-reklám tábla 
elhelyezésére is adható engedély.  

 
8.§ 

 
(1) Nem adható ki közterület-használati engedély  

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, erotikus termékek 
bemutatására és értékesítésére, egyéb közízlést sértő tevékenység végzésére, 
valamint mindazon termékek árusítása céljára, amelyek közterületen történő 
értékesítését jogszabály tiltja, 

 b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett használat a gyalogos közlekedést, vagy az 
úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná; 

 c) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett használat miatt a járdaszakasz 1,5 m-es 
sávszélessége a használat idején nem biztosítható. 

(2) Attól, aki más célra kért közterület-használati engedély mellett az (1) bekezdésben 
meghatározott tiltott tevékenységet folytatja, a közterület-használati engedély azonnali 
hatállyal visszavonandó és részére egy évig közterület-használati engedély nem adható.  

 (3)  3,5 tonnát meghaladó  gépjármű tárolására.   
 (4) Nem adható ki közterület-használati engedély annak, akinek Rétság Város 

Önkormányzatával szemben lejárt határidejű tartozása van (közterület-használati díj, 
helyi adó, gépjármű adó, bérleti díj, bírság stb.). 

 (5) Engedélyben foglaltaktól eltérő közterület-használat engedély nélkülinek minősül, és az 
azzal járó szankciókat vonja maga után.  

 
9.§ 

 
(1) A közterület-használati engedély tartalmazza: 

a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének (telephelyének) címét, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, 
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételének pontos 

meghatározását, 
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 

előírásokat, 
e) az engedély megszűnése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot 

helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, 
f) a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének 

módját. 
 

10.§ 
(1) A közterület-használati engedély 
           a) meghatározott idő elteltéig, 
           b) megállapított feltétel bekövetkeztéig  
           c) visszavonásig érvényes. 
(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha: 
           a) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, 
           b) közterület-használati díj megfizetése határidőre elmarad, 
           c) közterület engedélytől eltérő használata esetén. 
(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett 

időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal korábban benyújtott kérelmére 
meghosszabbítható.  
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11.§ 
A közterületet jogszerűen használó nem akadályozhatja – kivéve ha arra külön engedélyt 
kapott – a gyalogos és a gépjármű forgalmat, és köteles gondoskodni az általa elfoglalt 
terület folyamatos tisztántartásáról. 
 

Közterület-használattal korlátozottan igénybe vehet ő területek 
12.§ 

 
(1) A külön jogszabály szerint üzlet nélkül árusítható termékek értékesítésére a Rákóczi úton 

közterületre használati engedély nem adható. 
(2) Hirdető és reklám táblák elhelyezésére – csak egységes megjelenésű formában – az 

építésügyi hatóság által meghatározott helyekre adható közterület-használati engedély. 
(3) Hirdetést, hirdetményt, plakátot csak az e célra biztosított közterületi hirdető-

berendezéseken, vagy tulajdonosi hozzájárulással e célra igénybe vehető építményen, 
házfalon, kerítésen lehet elhelyezni. 

(4) Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot (reklámcédulát) stb. e célra ki nem jelölt építményre, 
műtárgyra, köztéri berendezésre és úttartozékokra elhelyezni, felfesteni. 

(5) Tilos választójogi törvények hatálya alá tartozó választási kampány céljára szolgáló 
önálló hirdető-berendezést, hirdetést, plakátot stb. önkormányzati intézmények 
elhelyezésére szolgáló épületen, vagy azon belül elhelyezni. 

(6) Az (4) bekezdésben előírtak megszegőit a jegyző a hirdetés, reklám eltávolítására, ezen 
túlmenően az okozott kár megtérítésére és az eredeti állapot helyreállítására kötelezi. 

 
Közterület-használati díj 

13.§ 
 

(1) Az engedélyes a közterület használatért díjat köteles fizetni. 
(2) A közterület-használati díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
(3) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a 

közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 
(4) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap és 

négyzetméter egésznek számít. 
(5) Alkalmi, vagy 30 napot meg nem haladó közterület-használat esetén a használati díjat az 

engedély kiadásával egyidejűleg, egy összegben számla ellenében kell megfizetni. 
(6) Az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat esetén a használati díjat számla 

ellenében, negyedévente előre kell megfizetni. 
14.§ 

Nem kell közterület használati díjat fizetni: 
a) fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, továbbá vízügyi 

szervek alaptevékenységéhez kapcsolódó létesítményeinek elhelyezésére,  
b) a közszolgáltatóknak ((gáz-, víz-, és csatornázási művek), valamint a köztisztasági 

szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények elhelyezésére, azok 
karbantartására, 

c) szobrok, emlékművek, dísz-kutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezésére, 
d) közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges terület igénybevétele után. 
 

Járművek közterületen történ ő tárolása  
15.§ 

 
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű: 

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely egyébként 
közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, 

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, 
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos, roncs, vagy 

sérült.  
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(2) Közterületen üzemen kívül helyezett, vagy üzemképtelen járművek a KRESZ-ben 
meghatározottakon túl  nem tárolhatók. A tulajdonos (üzembentartó) az üzemen kívül 
helyezett, vagy üzemképtelen járművet saját költségén köteles a közterületről 10 napon 
belül eltávolítani.  

 
(3) A 3,5 tonnát meg nem haladó teher, személy és áruszállítást szolgáló jármű, vontató, 
munkagép, utánfutó, pótkocsi, lakókocsi, továbbá más személygépkocsinak, 
motorkerékpárnak, kerékpárnak nem minősülő jármű közterületen – közforgalmi parkolón 
kívül – csak közterület-használati engedéllyel tárolható. Tárolásnak a 10 órát meghaladó, 
huzamos idejű tartózkodás minősül. 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek tárolására közterület 
használati engedély nem adható. 

 A közterület filmforgatási célú használata 
16. § 

 (1) Az Mktv. szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a 
továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet 
szabályait az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv- ben meghatározott 
képviselő-testületi hatásköröket a jegyző gyakorolja. 

 (3) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat, valamint a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár által, vagy megbízása alapján közterületre szervezett 
önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére. 

 (4) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását 
követően a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a 
rendkívüli természeti események elhárulását követő 10 napon belül a kérelmező 
számára a közterület-használatot biztosítani kell. 

 (5)  A filmforgatás célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra 
vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.  

 (6) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a két 
hetet. 

 (7)  A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a közterület használati díj egy 
összegben történő megfizetését követően kezdhető meg.  

 (8) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 
vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat   
jóváhagyását meg kell tagadni. 

 (9) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Rétság város közigazgatási 
területén központi területnek minősül: 
a) a Rákóczi útnak a Templom utca (hrsz: 378) és a Petőfi utca (hrsz. 453) közötti 

területe, 
b) Iskola tér (hrsz:134/37) és Rákóczi út közötti terület, 
c) Laktanya út. 

 (10) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb 
feltételeket köteles betartani: 
a) a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a 

használat teljes időtartama alatt  köteles folyamatosan biztosítani, 
b) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben 

tartásáról folyamatosan gondoskodni, 
c)  zöldfelületet köteles kíméletesen használni, 
d) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább 

egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést 
megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni. 

(11) A filmforgatás célú közterület használatért az Mktv. 3. számú melléklete szerinti díjat kell fizetni. 
A jogellenes közterület-használat következményei 

17. § 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                  20/2015.(IX.25.) sz. jegyzőkönyve 

 10

(1) Aki közterületet engedély nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a 
hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, 
vagy az engedélyben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, 
köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, 
továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotát helyreállítani. A jegyző 
az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, 
amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz 
eleget. 

(2) A jegyző az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) 
bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal 
helyreállíttathatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, 
közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének 
elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot 
helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó 
köteles viselni. 

(3) Tízszeres használati díjat kell fizetni arra az időtartamra, amely a közterület- használati 
hozzájárulás megszűnésétől az eredeti állapot helyreállításáig tart. 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

18.§ 
 

 Az e rendeletben foglaltakat a Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézője ellenőrizheti.  
19.§  

 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszti  a közterületek használatának szabályairól szóló 9/2003. (IV.18.), 6/2001. 
(VI.11.), 8/2000. (III.31.), valamint a 8/1996. (VI.28.) számú rendelettel módosított 13/1995. 
(VIII.28.) önkormányzati rendelet, valamint a  közterületek filmforgatási  célú használatáról és 
a használatuk rendjéről szóló  14/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelet.  
 
 
Hegedűs Ferenc                                                                                      Dr. Varga Tibor 
 polgármester                                                                                                jegyző 
 
Kihirdetési záradék: a rendelet kihirdetésének napja: 2015. ………. 

 
                                                                        Dr. Varga Tibor  

                                                                      jegyző 
 
 
 

1. számú melléklet a 12./2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez  
 

Közterület-használati díjak 
 
Közterület igénybevétel célja Díjtételek 
18 cm x 125 cm-es megjelenésű hirdető és reklámtábla 1.300 Ft/év/db 
Multi reklámtábla 12.000/m2/év 
Egyéb reklámtábla, molinó, vetített reklám 1.000 Ft/m2/hó 
Közterületre 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, 
védőtető, hirdető berendezés, cég és címtábla 

650 Ft/m2/hó 

Árusító és egyéb fülke, stand stb. elhelyezése 800 Ft/m2/hó 
Vendéglátó ipari előkert 150 Ft/m2/hó 
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Alkalmiárusítás 150 Ft/m2/nap 
Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg 
elhelyezés, illetve áru ki- és berakás 

150 Ft/m2/nap 

Kiállítás és vásár 50 Ft/m2/nap 
Kulturális, sport vagy egyéb rendezvény 50 Ft/m2/nap 
Mutatványos tevékenység 150 Ft/m2/nap 
Tüzelőanyag tárolás 80 Ft/m2/nap 
Építési munkával kapcsolatos építőanyag, állvány, 
törmelék tárolása 

100 Ft/m2/nap 

Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozó 
hely 

150 Ft/m2/hó 

Egyéb célú gépjárműtárolás 100 Ft/m2/óra 
Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes 
hasznosítása 

40 Ft/m2/nap 

 
 
Film és TV felvétel   
A város díszburkolatos központi területein /Rákóczi út, 
Piac tér, Iskola tér/ filmforgatás célra 

500 Ft/m2/nap  

Filmforgatás részére a stáb által használt díszburkolatos 
közterület használatra 

200 Ft/m2/nap  

A város egyéb nem központi területein filmforgatás célra 200 Ft/m2/nap  

A város egyéb nem központi területein filmforgatás stáb 
által használt közterületre 

150 Ft/m2/nap  

 
 
1.) Filmforgatás, TV felvétel esetén ha valamely tevékenység a közterület a táblázat alapján 

két különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási célú 
használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni. 

2.) Az 1. számú melléklet díjtételei 2016. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által a 
2014. évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően 
évente, január 1. naptól a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói 
árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. 

 
 

 
2. számú melléklet a ……/2013. (……..) önkormányzati rendelethez 

 
 

Közterület-használati kérelem 
 
 
 
Rétság Város Önkormányzat                                                                      
Polgármesteri  Hivatala  
 
 

 
Alulírott …………………………………….…….............................................................. (lakcím, 
székhely: ...……………………………………….................................................)  azzal a 
kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Rétság,.................................................................. utca 
…....... szám .............  hrsz. megjelölésű ingatlanon, /………………., /hirdetési felületen  
...…..m2 (db.) mértékű közterület, rendeltetéstől eltérő használatát, 
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………………………..................................... (tevékenység) céljára az alább feltüntetett 
időszakban engedélyezni szíveskedjék. 

201-- év  ........................................... hó ............... napjától 
20..... év  ..….......................................hó ............... napjáig 

 
A kérelemhez közlend ő adatok: 
Korábbi közterület-használati engedély száma: ……...........……………………...…………. 
A tevékenységhez használt eszköz (rendszám): ….…..........................…....................….. 
Vállalkozói igazolvány száma:   ..............................................................….....................… 
Adószáma (adóazonosítója):       ..............................................................…....................… 
Kérelmező telefonszáma: .................................................................................................... 
Magánszemély esetében közlendő további adatok: 
Születési helye, ideje: ......…...........................................…….….. 
Anyja neve:………………….......................................................... 
Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtása a közte rület-használat megkezdésére 

nem jogosít! 
 
 
 
Rétság,  201... ................................................ 
      …......................................................... 
                                            aláírás  
 
 
A kérelemmel benyújtandó mellékletek: 
 

-  tevékenység végzésére jogosító okirat, 
-  beazonosításra alkalmas vázrajz (vagy helyszínrajz), 
- rendezvény esetén továbbá:  

1.) a rendezvény részletes programja 
2.) a rendezvény szervezője, vagy a rendezvény lebonyolításáért felelősséggel 

tartozó személy neve, elérhetősége, 
3.) a résztvevők és a várható látogatók tervezett létszáma, 
4.) a keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének módja 
5.) a rendezvény műszaki-technikai igényeinek felsorolása. 

 
 
 

Indoklás 
 

Általános indoklás 
 

A közterületek használatának szabályairól szóló 13/1995. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 
több alkalommal került már módosításra. A hatályba lépése ót eltelt hosszú idő, 
önkormányzat tulajdonát képező közterületek hatékonyabb használata, hatáskörváltozások, 
a rendelet alkalmazása során felvetődött problémák kezelése, a filmforgatás 
szabályozásának szükségessége és a közterület használatáért fizetendő díjtételek 
módosítása indokolja a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezését, új rendelet 
megalkotását. megállapítása miatt.  
 
 

Részletes indoklás 
 

A Rendelet 1-2. §-ához 
A Rendelet 1-2. §-a  általános és értelmező rendelkezéseket tartalmaz. 
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A Rendelet 3. §-ához 
A közterület használat engedélyezését, az engedélyköteles használatok körét szabályozza 

 
A Rendelet 4. §-ához 

Azokat a közterület-használati eseteket tartalmazza, melyekhez nem kell közterület-
használati engedélyt kérni. A lakosság részére indokolt megtartani az előző szabályozásból 
a tüzelő- és építőanyag tároláshoz biztosított engedő szabályozást. A 3,5 tonna össztömegű 
gépjárművek esetében biztosítja engedély kérelem nélkül, időkorlát nélkül a várakozást, 
parkolást a Vasút utca teljes területén.  

 
A Rendelet -5. §-ához 

A közterület-használati engedélykérelem és a kérelem elbírálásárnak szabályait tartalmazza. 
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény a filmforgatás célú közterület-használat speciális 
szabályait fogalmazta meg. E törvény felhatalmazása alapján, keretein belül az 
önkormányzatok kidolgozzák saját szabályozó rendszerüket.  

 
A Rendelet 6-7-8. §-ához 

Szabályozza a szakhatóságok engedélyének beszerzési kötelezettségét, részleteiben 
tartalmazza az engedély megadásának, a kérelem elutasításának eseteit. 
 

A Rendelet 9-10. §-ához 
A közterület-használati engedély tartalmát, érvényességét szabályozza. 
 

A Rendelet 13. §-ához 
A közterület-használat díjának megfizetési lehetőségét tartalmazza. A közterület-használati 
díjtételek 1995. évtől két alkalommal igen mérsékelten változtak. Aktualizálásuk indokolt. 

 
A Rendelet 14. §-ához 

A közszolgáltatók, a vészhelyzetet elhárítók, az önkormányzat illetve megbízásából 
szervezett rendezvények  díjfizetési mentessége kerül szabályozásra.  
 

A Rendelet 15. §-ához 
A járművek közterületen történő tárolásának szabályait tartalmazza. 
 

A Rendelet 16. §-ához 
 
A közterület filmforgatási célú használatának szabályozását tartalmazza 
 

A Rendelet 17. §-ához 
A változó jogszabályi környezetben nem volt szabályozott a jogellenes használat szankciója. 
Az állampolgári magatartás változása indokolttá teszi szankciók bevezetését.  
 

A Rendelet 18. §-ához 
A rendeletben foglaltak betartása fontos. Betartásának ellenőrzésére jogosult munkakör 
kijelölése történt meg a szakaszban.  
 

A Rendelet 19. §-ához 
A rendelet hatálybalépését követően felhatalmazást ad a korábban kiadott közterület-
használati engedélyek felülvizsgálatára, szabályozza a folyamatban lévő kérelmek 
elbírálásának jogszabályi hátterét. 
 
 

Tájékoztatás az el őzetes hatásvizsgálat eredményér ől 
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a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. f ejezet 5. alcímében el őírtaknak 
megfelel ően 

 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi 
LXXXIV. törvény szabályozza a filmforgatás céljára történő közterület használatot 
engedélyező eljárást, a fizetendő maximum díjtételeket, a kedvezmények, mentességek 
nyújtásának lehetőségét. Az új törvényi szabályozást célszerű a közterület használat 
szabályairól szóló rendeletbe beépíteni. Az 1995. évtől hatályos közterület-használat 
szabályait megállapító rendelet felülvizsgálata indokolt volt. A változások átvezetése 
indokolttá tették új rendelet megalkotását.  
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségveté si hatásai 
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs. 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár. 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, s zervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A rendelet maradéktalan betartásához szükséges lenne a közterület felügyelet 
kialakítása. 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló ha tásai 
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz. 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következmény ei 
A helyi rendelet felülvizsgálatának elmaradása esetén szabályozatlanná, részben 
szabályozatlanná, válik a közterületek használata és engedélyezése. A díjtételek 
felülvizsgálatának elmaradása, az elavult közterület-használati díjak fizetése bevétel kiesést 
okoz.  

 
 
 

3./ Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi te ljesítésér ől 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az államháztartásról szóló törvény előírása alapján az 
önkormányzat első félévi gazdálkodásának helyzetéről szeptember 15-ig kell tájékoztatni a 
Képviselő-testületet. Az első félévi gazdálkodásunkat a 2015. évi költségvetésünkben 
meghatározott feladatok, célkitűzések határozták meg. Gazdálkodásunkat jelentősen 
meghatározta a 2014. évben képzett 203 millió forintos pénzmaradvány. Örömmel lehet 
megállapítani, hogy az elmúlt években már megszokottá vált, hogy nincsen szükség sem 
folyószámla, sem munkabérhitel felvételre, működésünket saját erőből is tudtuk biztosítani. 
Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán biztosított volt, fennakadás nem 
volt. A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása biztosított volt. A Városüzemeltetési 
csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, (nem utolsósorban a megvásárolt 
traktor használatával) a település tisztasági, parkgondozási és karbantartási feladatainak 
folyamatos ellátása megfelelő szinten volt biztosított. Megjegyzi az anyag, és kiemelendő, 
hogy éltünk a közmunkaprogramok kínálta lehetőségekkel, változó, de jellemzően magas (40 
fő) létszámban foglalkoztattunk közmunkásokat. A karbantartási munkák jelenleg is folynak, 
illetve egy részük előkészítés alatt áll. Ami fontos dolog lenne, a buszváró üzemeltetése a 
Volánnak, sajnos akadályokba ütközik. Vizet, szennyvizet kellene biztosítani az ideiglenes 
váróhoz. A vandalizmus miatt télen le kellett állítani a fűtést, volt hogy valaki 88 fokra állította 
a fűtést. Elhúzódó dolog a nyilvános WC megnyitása. A vízóra felszerelése, szerződés 
megkötése megtörtént. Jelenleg a szennyvízrákötés tervezéséhez kértünk ajánlatot 
tervezőtől. A napközi otthonos konyha vállalkozásba adása megtörtént. A Szőlő utcai 
telkekre érdeklődés sem volt. 
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A Képviselő-testület a kiadások ésszerű felhasználása mellett célul tűzte ki a tervezett 
bevételek maradéktalan beszedését, a kintlévőségek csökkentését. Összességében 
elmondható, hogy az I. féléves gazdálkodásunk biztonságos volt.  
 
A bizottsági ülésen néhány pontosítás történt, hangsúlyozom, hogy a pontosítások a 
beszámolóban szereplő főszámokat nem érintették. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal 
a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Csatlakozom elnök úrhoz. Köszönetet szeretnék mondani 
az óvodában elvégzett munkáért úgy a szakmunkásaimnak, valamint a közmunkásoknak, 
akik abban a munkában részt vettek. Nagyon szép munkát végeztek. A közmunkások a 
pusztaszántói temetőt nagyon szépen rendbe tették, ezért is köszönet jár. Még egy híddal 
tartozunk, de pótolni fogjuk az ünnep előtt. Mai napra volt tervezve, hogy a Szőlő utcai telkek 
rendbetételét megkezdjük, sajnos az eső közbeszólt. El kell mondanom, hogy a városban 
szinte minden jelentkezőt fel tudtunk venni, aki jelentkezett közmunkásnak, jelenleg 60 fő 
dolgozik közmunkásként. Köszönet mindenkinek.  
 
Aki a bizottság javaslatát elfogadja, kérem szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
181/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 
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 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott 
kiemelt feladatok végrehajtása jelentős részben 
megkezdődött. A költségvetési fegyelem betartásának 
érdekében a tervezett kiadások és bevételek 
pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot 
kell tenni.  
 
Határidő: folyamatos, majd december 31.  
Felelős:   Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

 
 

4./ Beszámoló a munkaközösség éves programjáról 
     Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az óvoda beszámolója kapcsán kaptunk egy tájékoztatót 
arról, hogy az óvodában egy szakmai munkaközösség működik. A szakmai munkaközösség 
a 2015/2016-os nevelési évben is szeretné folytatni a tehetséggondozás megkezdett 
munkáját. A nevelő-testület a mellékelt program szerint folytatni kívánja ezt a tevékenységet. 
A tervezet szeptembertől jövő év júniusig vázolja fel a foglalkozásokon elvégzendő 
feladatokat, elsősorban zenehallgatás, éneklés, illetve aktív zenélést tartalmaz. A bizottsági 
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ülésen elhangzott, hogy ez a program nagyon hasznos, támogatandó. Több hozzászóló is 
elismerését fejezte ki az anyaggal kapcsolatosan. A határozati javaslat módosításra került, 
és ebben a formában a bizottság azt 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincsen, kérem szavazzon, 
aki a bizottság javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
182/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az óvodai munkaközösség 2015/2016. évi 
tehetséggondozó programtervezetét. 
A Képviselő-testület 2015. október 1. napjától  
engedélyezi a szakmai munkaközösség vezető  havi  
13.200 Ft –os pótlékának folyósítását. 
 
A tehetséggondozást felvállaló munkaközösség nem 
kötelező vezetői pótlékának járulékkal növelt 2 havi 
összköltségét, 33.528 Ft-ot 2015. évben az intézmény 
saját költségvetése terhére, átcsoportosítással kell 
biztosítani.  
2016. évben a pótlék és járuléka 9 hónapra ütemezhető. 
  
A Képviselő-testület a pótlék továbbfolyósításáról a 
munkaközösség szakmai eredményeinek bemutatását 
követő en dönt.  
 
A költségvetés soron következő módosításakor az 
előirányzat átvezetésre javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: munkáltatói intézkedés meghozatalára 2015. 
szeptember 30. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 

 
6./ Tájékoztató követelésállományokról 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Legutóbb a testület a júniusi ülésén foglalkozott a 
követelésállományok helyzetével. Ez egy visszatérő tájékoztató. Az önkormányzat számára 
igen fontos, hogy a kintlévőségek behajtásra kerüljenek, hiszen ezek képezik a kiadások 
fedezetét nagy részben. Az anyag a szokásos összefoglalást tartalmazza. Az anyagból 
kiderül, hogy az építmény, a kommunális, és a gépjárműadóban a hátralék csökkent. A 
talajterhelési díjban, illetve az iparűzési adóban nőtt. A hivatal elvégezte a talajterhelési díj 
bevallás ellenőrzését, az elmúlt öt év bevallásaival kapcsolatban. 42 adózónál 117 db 
bevallás hiányzott. Ennek pótlására felszólítást kaptak az adózók. A bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy torzít a beszámolót, mert szeptember 15-e a befizetések határideje, ezek 
feldolgozása nem teljesen történt még meg. A végrehajtónál jelenleg 57 adózó van. Az 
önálló  bírósági végrehajtó május 31. és augusztus 31. közötti időszakban összesen 487.000 
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Ft-ot utalt át.  A bírósági végrehajtó a Földhivatalnál végrehajtási jogot jegyeztetett be két 
adózónál, illetve végrehajtási eljárás indult 1 adózóval szemben. Felszámolás alatt 9 adózó 
van, tartozásuk 4.413 eFt, a pótléktartozásuk is közel 1 millió forint. Összefoglalja az anyag a 
kiszámlázott szolgáltatásokból eredő tartozásokat. Idetartozik a lakbér, közterület és 
hirdetőtábla használat, illetve köztemetés részletfizetésével is tartoznak, a bértartozás és 
étkezési díjaknál is vannak kintlévőségek. Lakásvásárlási támogatásnál, amelyet az OTP 
vezet (itt a visszatérítendő önkormányzati támogatásokat kell érteni), valamelyest nőtt a 
tartozás, 19 fő, több mint három millió forinttal  tartozik. Az anyag foglalkozik az aktív korúak 
ellátásával, itt az előző beszámolóhoz képest a jogosulatlanul felvett összeg 120.000 Ft-tal 
csökkent. Bizottsági ülésen egyik hozzászóló fejtegette, hogy számára ez az anyag azért 
nem kielégítő, mert nem látja, hogyan változnak a számok. Egy táblázatot tudna elképzelni, 
világosabban lehetne látni a kérdésben. Elhangzott továbbá, hogy a végrehajtási folyamat 
helyenként nem megfelelő. Kérdés volt, hogy ahol szükséges miért nincs az ingatlanokra a 
jelzálogjog, vagy végrehajtási jog bejegyezve. A beszámoló negyedévente elénk kerül, és a 
kezdetektől szerepel benne közterület használati díj tartozás 52.200 Ft. Nem az összeg 
nagy, de nem történt benne semmi, mindig benne van az anyagban. Az a kívánatos, hogy 
hatékonyabb intézkedések történjenek a hátralékok behajtása érdekében. A bizottság a 
kiadott módosított határozat elfogadását javasolja a testületnek. Ez a határozat eltér a 
megszokottól, kiegészül azzal, hogy a november havi ülésre kérnénk egy olyan beszámolót, 
előterjesztést, amely tartalmazza a hátralékok hatékony beszedésének érdekében tett 
polgármesteri és jegyzői intézkedéseket, beszámolót a jelzálogjoggal és végrehajtási joggal 
terhelt ingatlanokról, és egy részletező táblázat kialakítását, amely tartalmazza a nyitó 
állományt, a követelés növekedés összegét, a csökkenés összegét, csökkenés okát, és a 
záró állományt. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal javasolja a kiegészített határozati 
javaslat elfogadását. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a bizottság javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
183/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat követelésállományáról 
készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése 
érdekében valamennyi érintettől - a jogszabályokban 
rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett – 
továbbra is aktív közreműködést és számokban 
kimutatható eredményes munkát vár.    
A 2015. november havi ülésre az alábbi szempontokat 
tartalmazó előterjesztést kell elkészíteni: 

- beszámoló a hátralékok hatékony beszedése érdekében 
tett polgármesteri és jegyzői intézkedésekről,  

- beszámoló a jelzálogjoggal vagy végrehajtási joggal 
terhelt ingatlanokról, 

- részletező táblázat kialakítása, mely tartalmazza a nyitó 
állományt, a követelés növekedés összegét, a 
csökkenés összegét, a csökkenés okát és a záró 
állományt. 
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Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
 

 
6./ Termőföld haszonbérleti szerz ődés jóváhagyása  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Szunyogh Pál rétsági lakos évek óta bérel területet az 
önkormányzattól, műveli azt. Kérte a jövő évre a szerződés meghosszabbítását. 
Kérelmezőnek bérleti díj hátraléka nincsen. A bizottság álláspontja, hogy mivel még nincs 
megállapítva 2016. évre a termőföld használati díj, ezért ennek az előterjesztésnek a 
tárgyalását javasoljuk a novemberi ülésre elhalasztani.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
184/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Szunyogh Pál földhaszon bérleti 
szerződésének meghosszabbítását. 
 
A Képviselő-testület a 2016. évi földhaszonbérleti díj 
megállapítását követően dönt. 
 

Határidő: szerződéskötésre 2015. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 

7./ Vállalkozási szerz ődés jóváhagyása (ThyssenKrupp Lift Kft.) 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A ThyssenKrupp Lift Kft. a Polgármesteri Hivatal épületében 
található meghibásodott PLC egység komplett cseréjére, valamint a 3 db kulcsos kapcsoló 
egységének cseréjére vonatkozó árajánlatát megküldte, ezt a testület az augusztusi ülésén 
tárgyalta, és 438.100 Ft + Áfa áron el is fogadta azt. A munkálatok megkezdéséhez 
szükséges a vállalkozási szerződés megkötése. A Kft. megküldte a vállalkozási szerződés 
tervezetet. Az akadálymentesítéshez a liftet a Járási Hivatal, valamint a Földhivatal is 
használja. A Kormányhivatallal kötött megállapodás alapján őket is értesíteni kell a 
szükséges javításról, és annak költségéről. Kérni kell a költségekhez való arányos 
hozzájárulást. Ez hangzott el a bizottsági ülésen. Az nem vitás, mivel annak idején egy 
pályázat keretében valósult meg a lift, ennek működnie kell. Ellenőrzés is várható ez ügyben. 
A kissé kiegészített határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság 7 egyöntetű igen 
szavazattal. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, észrevétel? Aki a bizottság javaslatával egyetért, 
szavazzon.    
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4  
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
185/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal épületében található 
meghibásodott lift PLC egység komplett cseréjére 
valamint 3 db kulcsos kapcsoló egységének cseréjére 
vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a mellékelt vállalkozási szerződés 
elfogadását támogatja a ThyssenKrupp Lift Kft.-vel. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
szerződés aláírására. A Járási Hivatalt a javításról 
tájékoztatni kell és az érvényes Üzemeltetési 
megállapodás alapján kell eljárni. 
 
Határidő: 2015. szeptember 28. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
 
 

8./ Védőnői szolgálat telefonvásárlási kérelme 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Védőnői Szolgálat munkatársa fordult azzal a kéréssel az 
önkormányzathoz, hogy a Szolgálat dolgozói részére az önkormányzat mobiltelefon-
készüléket, valamint hozzátartozó előfizetői szerződést biztosítson. A költségek 
minimalizálásának érdekében az önkormányzati flottás előfizetést szeretnék igénybe venni. 
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a védőnők kérése támogatható, de a hivatali flottához a 
meglévő saját készülékekkel is lehet csatlakozni. Ebben a kérdésben szavazás nem volt a 
bizottsági ülésen. Támogatólag tudomásul veszi a bizottság a flottához való csatlakozást. 
Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A védőnők nem mindig érhetőek el vonalas telefonon, 
hiszen látogatják a gyerekeket, családokat. Aki egyetért a bizottság véleményével, kérem 
szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4  
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
186/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Védőnői Szolgálat mobiltelefon 
igénylésével kapcsolatos kérelmét. 
 
A Képviselő-testület az előfizetői szerződés megkötését a 
hivatali flottához tudomásul veszi. 
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Határidő: 2015. szeptember 28. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

9./ Buszöböl tervezési munkáira árajánlat kérése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A város lakosai részéről többször is felmerült az az igény, 
hogy a város északi részén legyen egy buszmegálló. A kialakítás lehetőségeiről egyeztetés 
történt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságával, valamint a Volánbusz 
Zrt. illetékeseivel. A képviselőkkel, bizottsági tagokkal történt előzetes megbeszélés során 
megállapításra került, hogy a Balassagyarmat felől érkező buszok esetében adja magát a 
hely, Mező utca és a forgalomlassító sziget között. A Balassagyarmat felé tartó oldalon 
nehezebb a helyzet, további vizsgálat, tanulmány elkészítése szükséges. A lehetőségek 
megvizsgálásához úttervezéssel foglalkozó tervező közreműködése szükséges. Három 
árajánlat bekérése szükséges, a három felsorolt cég részéről. A határozat a bizottsági ülésen 
azzal került kiegészítésre, hogy a tervező szíveskedjék egy kiviteli tervet, árazott és 
árazatlan tervezői költségvetést elkészíteni. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a 
határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Valóban így van, ahogy elnök úr elmondta, örülök, hogy 
idáig eljutottunk. Ma ez ügyben voltam jegyző úrral egy megbeszélésen, a 
közlekedésbiztonsági beruházásokat fogják támogatni. A bizottságnak össze kell ülnie, és 
ezeket a dolgokat átbeszélni, az esetleges támogatásokat maximálisan ki kell használnunk. 
Köszönöm szépen. Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű  igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
187/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a buszöböl tervezési munkáira árajánlat 
kérése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
 
A Képviselő-testület támogatja az árajánlat megkérését 
az alábbi vállalkozásoktól: 
 
1. Salgóterv Kft., Lantos László, 3100 
Salgótarján, Meredek út 3. VI/50. 
2. Kőváralja Bt., Vilimi Sándor, 3102 Salgótarján, 
Petőfi út 80/B. 
3. Kozma Norbert, 3121 Somoskőújfalu, Bocskai 
István utca 7. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
árajánlat-bekérést jóváhagyja. 
 
Az árajánlatok beérkezése után dönt a tervezés 
megrendeléséről. 
 
Határidő árajánlat megkérésére: 2015. szeptember 30. 
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 

10./ Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályáz at kiírása, 
pályázati feltételek meghatározása 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző  

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Bursa Hungarica egy Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer, 
amely 2016-ban is kiírásra kerül. A települési önkormányzatok abban az esetben írhatják ki a 
pályázatot, ha csatlakoznak a rendszerhez. A támogatott hallgatók részére a megyei 
önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az ösztöndíjat. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a települési önkormányzat által megállapított támogatási összeget az 
önkormányzati támogatással megegyező mértékben a Minisztérium hivatalos lapjában 
évenként közzétett értékhatárig kiegészíti. 2007-től, amióta ez a pályázat létezik, Rétság 
városa minden évben csatlakozott, és természetesen az idén is kívánunk csatlakozni. Ez a 
rendszer a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására került annak idején létrehozásra.  Két típusú 
pályázat van. Az „A” típusú a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, nappali tagozatos, 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben résztvevőkre vonatkozik. A „B” típusú pályázatra 
érettségi előtt álló diákok pályázhatnak, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett diákok adhatják be 
pályázatukat. Az önkormányzathoz történő pályázat benyújtásának határideje 2015. 
november 09. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazással a pályázathoz történő csatlakozást 
javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. 
 
Jávorka János  Szociális Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság is tárgyalta az 
előterjesztést. A bizottság egyhangú igen szavazattal javasolja a testületnek, hogy továbbra 
is csatlakozzunk a pályázati rendszerhez. A költségvetésünkben elkülönítve lett erre a 
feladatra egy keretösszeg, az előző évek tapasztalatai alapján. A pályázóknak eletkronikus 
felületen kell kitölteni a pályázati űrlapot, kinyomtatva kell behozni a hivatalba, mellékelve a 
különböző igazolásokat, november 09-ig. Ezután kerül a Szociális Bizottság elé, a 
javaslatokban a Képviselő-testület fog dönteni. Bízom benne, minél több diák él a 
lehetőséggel. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Én is arra buzdítom a fiatalokat, hogy lehetőség szerint 
használják ki ezt a lehetőséget. Aki a két bizottság javaslatával egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
188/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő 
csatlakozásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

1. Az Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 
döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
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támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.  

2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el.  

3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által üzemeltetett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerben rögzíti.  

4. Az adatrögzítéssel megbízott személyéről a jegyző dönt. A Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert a csatlakozási és adatbázis használati nyilatkozat aláírására. 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2015. október  

 
 
 

11./ Előterjesztés ingatlan megvásárlására 
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Kristály István és Kristály Istvánné Kossuth u. 26. szám alatti 
lakosok keresték meg az Önkormányzatot azzal, hogy a tulajdonukban lévő területből 
felajánlottak megvételre 2000 m2-t, 8000 Ft/m2 áron, ez 16 millió forintnak felel meg. E 
kérdésben a bizottsági ülésen különösebb vita nem zajlott, egyöntetű az állásfoglalás, hogy 
jelen pillanatban az Önkormányzatnak erre a területre nincsen szüksége. 8 egyöntetű igen 
szavazattal a bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek. Köszönöm 
szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki a bizottság véleményével 
egyetért, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
189/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a rétsági 212 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlásával kapcsolatos előterjesztést és a 
felajánlott lehetőséggel nem kíván élni. 
 
Határidő: értesítésre 2015. szeptember 30. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
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12./ Művelődési Központ és Könyvtár villámvédelmi rendszerének  
felülvizsgálata, felújítása, min ősítése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Képviselő-testület augusztus 28-i ülésén ismételten 
felmerült a Művelődési Központ és Könyvtár villámvédelmi felülvizsgálatának, felújításának, 
valamint minősítésének szükségessége. Egy ajánlat érkezett be, amely tartalmaz 
villámvédelmi felülvizsgálatot, villámvédelmi levezető javítását, hiányosságok pótlását, 
villámvédelmi felfogó és levezető kétszeri festését. A várható költség bruttó 160.000 Ft. 
Mellékelve van egy vállalkozási szerződés. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal 
támogatja a vállalkozási szerződés aláírását. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Véleményem szerint nagyon korrekt árajánlatot kaptunk, 
köszönjük a vállalkozónak. Kérem szavazzon, aki a bizottság javaslatával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
190/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Művelődési Központ és Könyvtár 
villámvédelmi rendszerének felülvizsgálatára, felújítására 
és minősítésére készített előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a csatolt árajánlatot bruttó 160. 000.- 
Ft.- összegben elfogadja, valamint támogatja Kucsera 
Péter egyéni vállalkozóval a szerződés megkötését. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert az 
előterjesztéshez mellékelt vállalkozási szerződés 
aláírására  
 
Határidő: szerződés megkötésére: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
13./ 2015. évi karbantartási terv II. 
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A 2015. évi karbantartási terv feladatai között szerepel két 
önerőből megvalósulandó feladat, az egyik a Sass bolttól a Korányi utca felé járda építése, 
kb. 70 méter hosszúságban, a másik pedig a KRESZ park mellett lévő futballpályánál 
labdafogó háló beszerzése és rögzítése.  A kalkuláció szerint a járda építés várhatóan bruttó 
721.900 Ft, a labdafogó háló beszerzése, rögzítése 645.050 Ft összegbe kerül. A bizottság 
mindkét munkát ezzel az összeggel elfogadásra javasolja a testületnek. Volt még egy téma 
ennek kapcsán, kezdenek fogyatkozni a kijelölt sírhelyek. Ennek kapcsán az az álláspont 
alakult ki, 10 db 1-es, illetve 10 db 2-es sírhely kimérése történjék meg. A fedezet erre 
biztosítva van a 2015-ös költségvetésünkben. Elhangzott még, hogy a földmérő úrnak 
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jelezzék, hogy természetesen a parcellázási terv szerint végezze el a munkát, és jól látható, 
hosszabb karókkal tűzze ki a sírhelyeket. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, kérem 
szavazzon, aki egyetért a bizottság javaslatával.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
191/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2015. évi karbantartási tervben szereplő, 
a Városüzemeltetési csoport által elvégzendő munkák 
bemutatásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő testület  

- a Reál bolttól a Korányi utca felé tartó járda építésére 
maximum 722 eFt,  

- a KRESZ park mellett levő futballpályánál labdafogó háló 
beszerzésére és rögzítésére maximum 645 eFt  
pótelőirányzatot biztosít a 2015. évi költségvetés tartaléka 
terhére. 
 
A pótelőirányzatokat a 2015. évi költségvetés soron 
következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: kivitelezésre 2015. november 30., költségvetés 
módosítására szöveg szerint  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és Salgai György 
városgondnok 
 
 

 
14./Döntés vis major helyzetr ől 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Annak idején a Képviselő-testület már döntött arról, hogy a 
Polgármesteri Hivatal közös fűtésrendszerén a legszükségesebb javítási munkákat el kell 
végezni. A munkák megkezdésekor derült ki, hogy kettő darab kazán kilyukadt, a fűtés az 
épületben nem indítható. A fűtési idény kezdete vészesen közeleg, vis major helyzet állt elő. 
A karbantartást végző vállalkozóval felvettük a kapcsolatot, két megoldási lehetőségünk van. 
A két kazán beszerzését senki nem vitatja. Menet közben derült ki, hogy komplett kazánt 
nem lehet beszerezni, kazántesteket tud a vállalkozó a gyártótól beszerezni.  Az itt lévő 
kazánok borítóját kell majd ezekre a testekre rászerelni. A beszerelési összeg kb. ott van, 
amit a szerződés tervezet is tartalmaz. A feladatot mindenképpen meg kell oldani. A Járási 
Hivatalban és a Polgármesteri Hivatalban is kritikus lehet a téli fűtés. Bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy annak idején volt egy tárgyalás a Járási Hivatallal a fűtési rendszer 
felújításával kapcsolatban. Akkor Győry Péter úr letett egy javaslatot, ez némileg kibővítésre 
került. Utána közölte a Kormányhivatal, hogy a bekerülési költségnek nem tudja a felét, csak 
a negyedét állni. Kicsit a költség a két kazántest miatt megemelkedik. A határozati 
javaslatban szerepel, hogy a munkáról a Kormányhivatalt tájékoztatni kell. Az viszont nem 
kérdés, hogy a javítást el kell végezni. A bizottság egyhangú 8 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm szépen.  
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki a bizottság javaslatát elfogadja, 
kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
192/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rákóczi út 20-22. számú épület 
fűtésrendszerében kialakult vis major helyzetről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a kilukadt kazánok 
helyett 2 db új  hagyományos kazán beszerzésre kerüljön.  
 
A kazánok beszerzési és beszerelési költségéről a Rét-
Gáz Kft-től árajánlatot kell kérni. A vállalkozással a 
karbantartási munkákra kötött megállapodást a 
kazáncserével ki kell egészíteni. 
 
Határidő: árajánlat bekérésére 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

Szünet 
(16,55-17,10) 

 
 

15./ Rétság-Vízellátása Gördül ő Fejlesztési terv 2016-2030 
véleményezés 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A DMRV Zrt. megküldte a 2016-2030. időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervet, mivel Rétság Város a vízi közmű tulajdonosa, ezért a felújítási és 
pótlási, beruházási tervet joga van véleményezni. A melléklet rendkívül hosszú, 500 oldalas 
anyag, elektronikusan került megküldésre. A bizottsági ülésen kértük, hogy ebből a hosszú 
anyagból a konkrétan Rétságra vonatkozó részek kerüljenek kimásolásra, ez állítólag 4-6 
oldal. Így szeretnénk megkapni, hogy át tudjuk nézni. Elhangzott az ülésen, hogy komoly 
nagyságrendet képviselő fejlesztéseket tartalmaz az anyag. Ahol a fedezetet nem biztosítják, 
ott kötelezettséget kell vállalni a kiegészítésére. Jegyző úr hozzászólásában elhangzott, 
hogy a DMRV minden önkormányzat számára elkészítette ezt a tervet. Azt lehet mondani, 
hogy erre, vagy arra nincsen forrás. 
 
A szennyvíz az fontosabb kérdés. A bizottság olyan megoldást javasol a Képviselő-
testületnek elfogadásra, hogy jelenleg nem döntenénk ebben a kérdésben, hanem a tervből 
a Rétságra vonatkozó részeket az októberi ülésen megkapnánk, és utána mondanánk el a 
véleményt. A bizottságnak ez lenne a javaslata 6 igen, 2 tartózkodás szavazattal. Köszönöm 
szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, kérem 
szavazzon, aki a bizottság javaslatával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  4 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
193/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság-Vízellátás Gördülő Fejlesztési 
Terv 2016-2030 véleményezése tárgyú napirendet. 
 
A Képviselő-testület a 2016-2030. évekre vonatkozó 
fejlesztésről jelenleg nem dönt, a Rétságra vonatkozó 
fejlesztési terveket a következő ülésen be kell mutatni. 
 
Határidő értesítésre: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
16./ Rétság 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatla nok tulajdonjogának 
megszerzése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt 
feladatai között sorolja fel a Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatlanok, volt 
honvédségi terület tulajdonjogának megszerzését.  
A képviselő-testület 76/2015. (V. 05.) számú határozatával támogatta a fenti területek 
földcserével történő megszerzését. 2 ingatlan cseréje merült fel, Rétság 904/11 hrsz-ú, 
valamint a Rétság 046 hrsz-ú ingatlanok, mindkettő pusztaszántói ingatlan. A Képviselő-
testület döntése értelmében első körben a 904/11 hrsz-ú ingatlan lett felajánlva a csere 
lehetőségeként. Az értékbecslés, illetve a további egyeztetések során kiderült, hogy csupán 
az egyik ingatlan cseréje nem elegendő, így az értékbecslés alapján mindkét 
Önkormányzati tulajdonú ingatlant fel kell ajánlania az önkormányzatnak cserébe. A 
megszerzendő területeket 16.650.000 forintra becsülték, a felajánlott ingatlanok közül a 
904/11 hrsz-ú ingatlant 6.700.00 Ft-ra, 046 hrsz-ú ingatlant 10.170.000 Ft-ra. Egyúttal 
szükséges, hogy az ingatlanok közötti értékkülönbözetről, 220.000 Ft-ról az Önkormányzat 
lemondjon a Magyar Állam javára. Az értékbecslést a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
rendelte meg, az el is készült. Az értékbecslést végző Advisors Ingatlanszakértő Kft. a 
számlát megküldte az Önkormányzat számára, melynek összege 368.300 Ft.  
A május 5-én meghozott határozatában a testület úgy rendelkezett, hogy a földcserével járó 
költségek viseléséhez a Képviselő-testület elviekben hozzájárul, de végleges döntést a 
költségvetés ismeretében hoz. Közben a kérelem elment a Nemzeti Földalapkezelőhöz, 
amelynek volt egy olyan pontja, hogy a kérelem egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az 
értékbecslést kifizeti a kérelmet benyújtó önkormányzat. Volt egy eltérés a testületi döntéstől, 
mert arról nem lettünk tájékoztatva, hogy ki végzi az értékbecslést, és mennyiért. A testület 
nem döntött arról, hogy vállalja-e az önkormányzat az értékbecslésnek a kiegyenlítését. 
Felvetődött a bizottsági ülésen a területek AK értéke. A 32 ha-s terület 72 AK értékű, a 
felajánlott két terület 300 AK körül van. Hozzászóló azt kérdezte, hogyan lehet ez a nagy 
eltérés? Arról volt először szó, hogy annyi AK értéket ajánlunk fel, amennyit kapunk. A 
korábbi határozatban a testület megszabta a feltételeket, amelyben szerepelt az AK érték 
arányossága is. Feltétel még, hogy a cserélt földterületeket mindkét fél hulladéktól 
megtisztítva adja át. Polgármester úr elmondta, hogy a cserénél nem az AK érték számít, 
hanem a használati értéke. A 32 ha ki volt írva bérbeadásra, amit úgymond az önkormányzat 
kedvéért visszavontak. A felmérés kapcsán derült ki, hogy mekkora bejárási terület van, és 
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ennek a költsége mennyi. 14 ha-t adunk végül is 32 ha megszerzése érdekében. Elhangzott, 
hogy az értékbecslést jó lenne látnunk. Felmerült egy olyan kérdés, hogy a bizonyos 
hulladékokkal és egyebekkel, a területtisztítással mi várható. Jegyző úr elmondta, hogy az 
AK értéket a honvédségi területeken elég alacsonyra „lenyomták”, bizonyos okok miatt. 
Elhangzott, hogy az AK érték nekünk bizonyos ponton lényegtelen is, nem termelni akarunk 
a földön, hanem lakóterület céljára kellene majd hasznosítani. Elhangzott továbbá, hogy az 
állam a feltételeken valószínűleg nem fog változtatni, viszont a város csak ez irányban tud 
majd tovább fejlődni.  Felvetődött, hogy a terület tisztítás mellett még egy nagyobb költség 
várható, a lőszer mentesítési feladat elvégzése miatt. Végül elhangzott, hogy nem az állam 
akar megszabadulni a területtől, hanem az önkormányzat akarja azt megszerezni. A 32 ha-s 
terület tekintetében felmérés az elmúlt időszakban nem volt.  
Ahogy elhangzott a bizottsági ülésen, történt néhány nem a határozatnak megfelelő lépés. 
Azonban a csereüzlet fontosságára tekintettel (a városnak fejlődési lehetősége kizárólag 
ebben az irányban lehet) a bizottság egyhangú 8 igen szavazattal támogatja a földcserét, a 
fenti feltételekkel. Köszönöm szépen. 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: A bizottság javaslatát természetesen támogatom. Elhangzott, 
hogy jó lenne látni az értékbecslést, ennek számos oka van. Lehet egy újabb Számvevőszék 
vizsgálat, fogják kérni a számla mellé magát az értékbecslést is, hogy minek alapján 
született meg ez az ár. Kérem polgármester úr, amennyiben módod van rá, az értékbecslést 
hozzad be. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Nagyon szeretném megköszönni a bizottság bölcs döntését. 
Olyan kérdésben döntött a bizottság, ami a városnak a továbbfejlődését teszi lehetővé. Az 
értékbecslést megpróbálom megszerezni, de nem tudom biztosra ígérni. Ennek a területnek 
a megszerzése évtizedek óta nagy falat volt a város számára. Ezért még egyszer köszönöm 
a döntést nektek, meg kell köszönnöm az építéshatóságon dolgozó kolléganőimnek, és 
nagyon szépen meg kell köszönnöm Balla Mihály képviselő úrnak, aki ígéretét betartva 
segített nekünk ebben a nehéz kérdésben. Köszönöm továbbá Bitay Márton államtitkár úr és 
kollégái döntését. Ha már nem is a mi korunkban, de a fiataljaink jövőjét tekintve ez nagyon 
nagy döntés a város életében. Aki a bizottság javaslatát elfogadja, kérem szavazzon.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
194/2015.(IX.25.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú 
ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület továbbra is támogatja a 0148/1, 
0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatlanok földcserével történő 
megszerzését. Az érintett ingatlanok tulajdonjogának 
megszerzése érdekében csereként felajánlja a Rétság, 
904/11 hrsz-ú, valamint a Rétság, 046 hrsz-ú 
ingatlanokat. A csereingatlanok közötti 
értékkülönbözetről, 220.000 Ft-ról a Magyar Állam javára 
a Képviselő-testület lemond. 
A Képviselő-testület hozzájárul az Advisors 
Ingatlanszakértő Kft. által kiállított bruttó 368.300 Ft 
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összegű számla kifizetéséhez a 2015. évi költségvetés 
tartaléka terhére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

17./ Tájékoztató a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról 
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Túl sok kérdés ezzel a napirenddel kapcsolatban nem 
vetődött fel. Kérdésre válaszként elhangzott, hogy a FŐKEFE Nonprofit Kft. szerződése 
rendben van, a havi jelentések a létszámról beérkeznek a hivatalhoz, a szerződésben 
foglaltaknak megfelelően. További kérdésre válasz volt, hogy az RTT volt az az egyesület, 
aki a megállapodást nem írta alá, nekik még a bírósági bejegyzésük nem rendeződött.  
Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület a 2014. évi támogatással még nem számolt el, ennek 
mi az oka? A képviselet nincs biztosítva az egyesületnél. Amíg ez nem rendeződik, ez a 
kérdés függőben marad. Az előterjesztés tartalmaz egy megdöbbentő adatot, a mai napig a 
szemétszállítási díjnál a Zöld Híd Kft-nek a rétsági lakosok 6.801.620 Ft-tal tartoznak. 
Figyelembe véve, hogy az önkormányzat önkormányzati forrásból állja a fele 
szemétszállítási díjat, ez nagyon nagy összeg. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a 
beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért a bizottság javaslatával.  
 

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

 
18./ TKB döntések (ülést követ ően kerül kiadásra az el őterjesztés) 
        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 

Mezőfi Zoltán alpolgármester: Egyetlen kérelem érkezett a bizottságunkhoz, mégpedig a 
Városi Nyugdíjas Klub kérelme. Egerbe 75 fő részvételével szerveznek kirándulást. Utazási 
költségre nem kértek átvállalást. A belépő díjakra terjed ki a kérelmük. A belépődíj összege 
1.440 Ft, mindösszesen 108.000 Ft, melynek a 70 %-a 75.600 Ft. A javasolt átvállalható 
költséghányad a bizottság javaslata alapján a maximális 75.600 Ft. Ezt kérem tisztelettel 
elfogadni. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: PVB is tárgyalta, és elfogadásra javasolja a bizottság 
javaslatát. Köszönöm. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
195/2015.(IX.25.) sz. 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  
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- Városi Nyugdíjas Klub belépődíj költségéből 75.600 Ft-ot 
átvállal.  

 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak 
szerint kell eljárni. 
 
Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
 
 

19./ Tájékoztató a két ülés között végzett polgárme steri munkáról 
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az illegális Piac téri szennyvíz elvezetéssel kapcsolatban 
voltak kérdések, a válaszokat megkaptuk. A hozzászólásokból is az derült ki, és a bizottság 
is úgy értékelte, hogy a beterjesztett előterjesztés már megfelel a kritériumoknak, ilyen 
anyagokat szeretnénk a jövőben is kapni. Az egyes pontok már részletesebbek, kiderül miről 
is van szó tulajdonképpen. Lényegesen kibővített beszámolót kaptunk. Ennek megfelelően a 
bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Köszönöm 
szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki a bizottság javaslatával egyetért, 
kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete a két 
ülés között végzett polgármesteri munkáról szóló 
tájékoztatót elfogadja 4 igen, 1 tartózkodás szavaz attal.  
 
 
 

20./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A kiemelt feladat a nyilvános WC szennyvízelvezetése, a 32 
hektárral kapcsolatos előterjesztést az előbb tárgyaltuk. A tájékoztatót 8 egyöntetű igen 
szavazattal a bizottság elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki a bizottság javaslatával egyetért, 
kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete a 
kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót elfo gadja 
4 igen, 1 tartózkodás szavazattal.  
 
 

 
21./ Javaslat Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizotts ág tagjára 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Én továbbra is jelölöm Gál Gábor képviselőjelölt társamat 
erre a funkcióra. Aki ezzel egyetért, szavazzon.  
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Megállapítom, hogy 1 igen, 4 nem szavazattal a PVB 
tagjára tett javaslatot a Képvisel ő-testület nem fogadta 
el.  
 
 

22./ Egyebek 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: bizottsági ülésen felvetődött, hogy a Rompos üzlet mögötti 
részen a TIGÁZ által végzett munka után nem lett a terület helyreállítva. Ebben történt-e 
lépés?  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Megnéztem, be lett takarva, hétfőn tudok az illetékessel 
beszélni. Meg fogom csináltatni. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A fakivágások ügye hol tart? Megérkezett a diósjenői jegyző 
jóváhagyása. Továbbá mi történik a futballpálya körüli fákkal, mikor lesz szerződés?  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérném képviselő társaimat, hogy együtt menjünk le a 
futballpályára, és együtt nézzük meg a szóban forgó fákat. Van olyan, hogy a határba a 
gyökerével van benőve, három fa is. Ma Haffner János úrtól megérkezett az árajánlat. Lesz 
rendkívüli testületi ülés, újabb árajánlatot kérünk. Sürgetném a kijelölt fák kivágását, le 
kellene ülni Salgai Gyurival ebben a kérdésben.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Lesz ma egy zárt ülésünk, amin többek között polgármester 
úrnak arra irányuló előterjesztését is fogjuk tárgyalni, amelyben indítványozza az 
alpolgármester visszahívását. Mivel nem tudom, hogy a zárt ülésről alpolgármesterként 
fogok-e kijönni, vagy nem, éppen ezért kötelességemnek tartom azt, hogy az elmúlt egy 
esztendő önként vállalt alpolgármesteri munkáról egy nagyon rövid tájékoztatást adjak.  
 
 Egy éve, a választások után polgármester úrral kézbe vettem az akkor már folyamatban is 
lévő Mindszenthy nap szervezését. Ennek az ünnepnek az ideje hamarosan újra itt lesz. A 
szeretet vendéglátást szerveztük meg. Itt szeretném megköszönni a nyugdíjas kluboknak, az 
önkéntes támogatóknak, a művelődési központ dolgozóinak, nem utolsó sorban az 
egyházközösségnek és Tóth Ferenc plébános úrnak a segítségét. Nem kis munka több mint 
100 embernek a szeretet vendéglátása.  
Ezt követően kezembe vettem az időközben több éve elmaradt HPV védőoltás 
lebonyolítását. Az iskola államosítás kapcsán két évfolyam is kimaradt a méhnyak rák elleni 
védőoltásból, amelyet a 7-es kislányok beoltására vállalt fel annak idején az 
önkormányzatunk. Elveszett időközben a felelőse ennek a feladatnak, ezt a hiányosságot 
pótoltuk. A továbbiakban az önkormányzati támogatás okafogyottá vált, már alanyi jogon jár 
a kislányoknak.  
Részt vettem valamennyi civil szervezet közgyűlésén, elnökségi ülésén, amelyek az elmúlt 
esztendőben voltak. Többek között az Urbán és Urbán gyáravatón is ott voltam három 
képviselő társammal, és a külsős bizottsági tagokkal képviseltük városunkat. 50 új 
munkahely átadására került sor az üzemben, a szalagot személyesen Varga Mihály 
gazdasági miniszter úr vágta át. Jelen volt Balla Mihály országgyűlési képviselő úr is. 
Polgármester úr szabadságát töltötte, nagyon sajnáltuk, hogy nem tud jelen lenni, hiszen Ő 
szokta mondani, hogy a munkahelyteremtésnél nincsen fontosabb. Volt még nemzetiségi 
nap, térségi nyugdíjas találkozó, és még sorolhatnám az eseményeket.  
Jelenleg az Ultragel Hungary Kft. vezetőjével keressük azt az alkalmas telephelyet 
Rétságon, ami megfelel a tevékenységének. A céggel a kapcsolat több évre nyúlik vissza, 
többször nekifutottunk a dolognak. A számos alkalmas hely közül egyelőre nem tudták 
kiválasztani a legmegfelelőbbet. Egyébként az ultrahang készülékekhez gyártanak zselét.  
Közérdekű közügy, a volt szivattyú helyén egy alumínium öntöde készül. A vételi 
szerződésnek november elejéig le kell zárulnia, 15-20 munkahely jön létre. Ennek a 
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tevékenységnek igen magas az iparűzési adó vonzata. Ez nagyon fontos a településünk 
számára.  
Visszatérve az Urbán és Urbán gyárra, hosszas győzködés és egyeztetések után eljutottunk 
oda a tulajdonossal, hogy a jövő esztendőben év végéig felszámolja a Dunakeszin lévő 
tevékenységet, és a teljes gyárat áthozza ide Rétságra. A TDK területe ehhez már kicsi. 
További 120-130 munkahely létesül a városban. Idehozza a teljes autóparkját, beleértve a 
kamionokat, ami szintén egy tervezhető gépjárműadó bevételt eredményez. A helyi iparűzési 
adója is többszörösére fog nőni. Nem 1-2 millió forintról beszélek. Már folyik a terveztetés 
egy 10.000 m2-es csarnokot kívánnak építeni a meglévő gyár mellé a TDK területén. Ennek 
szintén van egy jól tervezhető éves építményadó vonzata. Ez kb. 4,5 millió forint éves 
bevétel lehet. Több tízmillió forintos adóbevételről, és mintegy kétszáz új munkahelyről 
beszélek a két üzem esetében.  Ne vegyétek szerénytelenségnek, de azt kell, hogy 
mondjam, hogy ez a hosszas kínlódás meg egyeztetés, végül is megengedhető, hogy 
kimondjam, hogy én ezzel az alpolgármesteri díjamat nem csak az egy évre, de a következő 
időszakra is megkerestem. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy a polgármester úrét és 
az egész képviselő-testületét is. Fontos, hogy a lakossággal ne azt éreztessük, hogy a város 
pénzéből próbáljuk itt a közszereplőket finanszírozni.  
Miután ez az előterjesztés terítéken van, azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt az önként 
vállalt munkát ettől függetlenül tovább kívánom folytatni, függetlenül attól, hogy 
alpolgármesterként végzem a feladatot, vagy képviselőként. Az önként vállalt feladatokra 
mindenkinek van lehetősége, sőt kötelessége is a képviselőknek a város érdekében a 
legjobb tudásuk szerint eljárni, dolgozni. Miután a fizetésemet polgármester úr már 
visszavonta, én továbbra is ezt a munkát kívánom folytatni, és meg is fogom tenni a legjobb 
tudásom szerint. Ahogy nagynevű elődöm, Gresina István úr mondta, először a 
munkahelyteremtés, másodszor is a munkahelyteremtés, utána jöhet a szórakozás és a 
kampány. Valamennyien kíváncsian várjuk a következő időszakban, hogy polgármester úr 
által sokat hangoztatott kitűnő kapcsolatait bevonva legalább ennyi új munkahelyet, iparűzési 
és egyéb adónövekményt fognak eredményezni a városnak. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Alpolgármester úr mondja a Mindszenthy ünnepet, október 
25-én volt, akkor én még nem voltam „élő” polgármester. Az okot tudjuk. Én kértem Zolit, 
rendezze le a megszokott formában. Az Urbán és Urbán gyáravató időpontjában valóban 
szabadságon voltam, 11. éve minden évben ilyenkor vagyok szabadságon, Csíksomlyóra 
utazom. Ez a későbbiekben is így lesz, azt a búcsút én el nem mulasztom. Valóban részt 
vettél az Urbán és Urbán cég idejövetelében, de az én barátaimnak, Balla Mihálynak és 
Barna Jánosnak köszönhetően kapott 1 milliárd forintot, és ebben én részt vettem, 
függetlenül attól, hogy akkor nem voltam még polgármester. Ebben én oroszlánrészt 
vállaltam annak idején. De megköszönöm Neked is a tevékenységet ebben a kérdésben. 
 
Az alumínium öntöde megvalósulásának örülök, de azt is el kell mondani, nem biztos, hogy a 
Gibbs üzem nem fog bezárni akkor. Akkor lesz egy új Gibbs, erre lehet, hogy fel kell 
készülni. Az lenne jó, ha lenne kettő, de fennáll a veszélye, hogy nem így lesz.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Jó, hogy mondtad polgármester úr. Tudomásom van arról, 
hogy teljesen más a profiljuk, bízom benne, hogy egymás mellett lesznek, nem egymás 
ellen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A további munkavégzéshez jó egészséget kívánok Neked, 
és remélem, hogy a 12 éves polgármesteri ittlétedet figyelembe véve, továbbra is a város 
érdekében tovább folytatod a munkát.  
 
Jávorka János  képviselő: Két dolgot szeretnék kérni a hivataltól. A KRESZ parkban van a 
homokozó, amelyet a Polgárőr Egyesület minden évben ponyvával lefedett. A ponyva az 
időjárás, valamint „rongálók” miatt megrongálódott, valamilyen tartós megoldást kell találni a 
homokozó lefedésére.  
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A közvilágítás majdnem minden ülésen szerepel, a József Attila utca 17. szám előtt nincs 
közvilágítás.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A közvilágítást több helyen is megcsináltattam, intézkedek. 
Reméljük előbb utóbb megvalósul a LED-es megoldás, akkor kevesebb gond lesz 
közvilágítás terén.  
 
Kotroczó Balázs  képviselő: 3. éve lesz most annak, hogy a felsőpetényi önkormányzat azt 
közölte, hogy részt vesz a Mindszenthy ünnepségben, de a szeretetvendégséget átadja 
Rétságnak. Mindkét rétsági nyugdíjasklub tevékenyen részt vett ebben a feladatban, az idén 
is el kezdtük ennek a szervezését. A kérésünk, hogy süteményt aki tud, hozzon. Biztos, hogy 
az idén is jól fog sikerülni a vendéglátás.  
Javaslatom, hogy a Művelődési Központ elejére kerüljön fel egy olyan zászlótartó, amiben 
több zászló is elfér, 4-5 db legalább.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A Takarék utcai tűzcsap megoldásával kapcsolatban 
szeretnék köszönetet mondani a DMRV-nek. Szeretnék köszönetet mondani a 
Közútkezelőnek, Pusztaszántón az utat megcsinálták, lepadkázták, vízelvezetőket 
kipucolták. Ingyen végezték el a feladatot, a kapcsolatunkra tekintettel. Nem utolsó sorban 
Sass Attilának szeretném megköszönni, hogy elkészült a parkoló. Talán ami részemre a 
legfontosabb, köszönet a rendőrségnek, katasztrófavédelemnek, honvédségnek, és minden 
ellátó kiszolgáló szervezetnek, kormányunknak, és akik a migrációval kapcsolatos 
munkákban részt vesznek, és megpróbálják ezt kezelni.  
A telefonoszlopok kérdésével kapcsolatban Tóth Richard úrral beszéltem, kértem tanácsot, 
és kérdésem volt, miért kerül ennyibe egy oszlop kivétele? A parókia udvaráról azt az egyet 
kihúzzák, kérte, szállítsuk mi el valahova. Az ÉMÁSZ a többi oszlop kiszedéséért 700 eFt-ot 
kér, mondták ne is akarjuk ezt az árat levinni, mert olyan rendszerük van, hogy egyezkedni 
nem tudnak. Kérek tőletek tanácsot, mitévők legyünk? Nem írtunk vissza, mert kérem a 
véleményeteket.   
 
Kotroczó Balázs  képviselő: Túl kell rajta lenni, de ez roppant magas ár.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Elkezdem a közmunkásokkal a Szőlő utcai forduló 
rendbetételét. Kérlek benneteket, kalkuláljátok be, a Váci Aszfalttól amikor idejönnek, kérjünk 
árajánlatot, meg kell azt a fordulót csináltatni, a Szőlő utcai lakók naponta kérik tőlem. Autó 
ott megfordulni nem tud, legyen az mentő, tűzoltóautó, bármi. Áldatlan állapotok uralkodnak 
ott. 
 
 
Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, a nyílt ülést 18,00 órakor bezárom. 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                          dr. Varga Tibor 
  polgármester                                                                                                     jegyző 
 
 
 
 
Kotroczó Balázs                                                                                           Mezőfi Zoltán  
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