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12. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2016. július 12. napján 20 óra 20 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi 
ülésen  
 
Jelen vannak : Hegedűs Ferenc polgármester 
                         Mezőfi Zoltán alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         Dr. Katona Ernő képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Dr. Varga Tibor jegyző 
                         Fodor Rita jegyző ált.h. 
                         Varga Nándorné int.vez. 
                         Girasek Károly rétsági lakos 

  Majnik Tamás RTV munkatárs 
 

A jegyz őkönyvet hangfelvételr ől készítette Lichtenberger Edit ügyviteli alkalmazo tt.  
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 
6 fő képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem 
Kotroczó Balázs és Mezőfi Zoltán képviselőket. Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért. 
Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadta.  
 
Ismertetem mai ülésünk napirendi pontjait, amely a bizottsági ülésen kibővült három 
napirenddel. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen 
szavazattal a napirendre tett javaslatot a testület elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta. 
 
 

1.) A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
2.) Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosítás áról 

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
 

3.) Integrált Településfejlesztési Stratégia el őzetes elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
4.) A volt laktanya és a Piac udvar terveinek bemut atása (szóbeli el őterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Miklós tervező 
 
5.) Előterjesztés a közérdek ű munkavégzés biztosítására 

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
 
6.) Önkormányzati bérkompenzáció lehet ősége 

Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
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7.) Fűtéskorszer űsítésre átadott pénzeszközre megállapodás jóváhagyá sa 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 

8.) Együttm űködési megállapodás jóváhagyása (HM) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

9.) Adásvételi szerz ődés jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

10.) Együttm űködési keretmegállapodás jóváhagyása (ÉMÁSZ Hálózat i Kft.) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

11.) Tájékoztató Vis major döntésekr ől 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
12.) TKM döntések jóváhagyása (szóbeli el őterjesztés) 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

 
13.) A Városi M űvelődési Központ és Könyvtár galériájához vezet ő folyosó és 

a kézműves műhely felújítása 
Előterjesztő: Varga Nándorné intézményvezető 

 
14.) Városi M űvelődési Központ augusztusi és decemberi nyitva tartásá nak 

kérelme 
Előterjesztő: Varga Nándorné intézményvezető 

 
 

15.) Ingyenes kültéri sportpark létesítésnek lehet ősége 
Előterjesztő: Jávorka János képviselő 

 
 
 
Zárt ülés:  
 
1./ Közalkalmazott intézményvezet ő kinevezése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

1.) A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása  
        Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Hegedűs Ferenc  polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a mai 
ülés napirendjeit, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Bizottságunk a testületi ülést megelőzően tartotta ülését, 
kezdetben 7, végül 8 fő bizottsági tag jelenlétével határozatképesen. A kiadott 
előterjesztésben néhány technikai módosítás történt, a főösszeget ezek nem érintették. A 
bizottság egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet – tervezetet a 
testületnek. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, 
aki a rendelet elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
12/2016. (… ) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi  költségvetésr ől szóló, 7/2016. (III.09.) rendelet 
módosításáról  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 
2015. évi költségvetésről szóló 7/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) módosításáról -  testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az 
alábbi rendeletet alkotja. 

 
             1.§ 

 
A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek  bevételi és kiadási f őösszegét 1.082.571 ezer Ft-ban  állapítja 
meg. 
 

2.§ 
 

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

4.§ (1) A Képviselő-testület  az 1.082.571 ezer Ft bevételi főösszegből  
a) felhalmozás célú bevételt 350 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 648 564 ezer Ft-ban

C) 2015. évi pénzmaradványt 433 657 ezer Ft-ban  
 

állapítja meg 
    

(2) Az 1.082.571 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
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Önkormányzat összesen: 

Fejlesztési célra átadott pénzeszköz 70 372 ezer Ft-ban
Beruházás 35 611 ezer Ft-ban
felújítás 41 986 ezer Ft-ban

Fejlesztési célú kiadás összesen 147 969 ezer Ft-ban

Személyi jellegű juttatás 176 630 ezer Ft-ban

Munkaadót terhelő járulékok 42 632 ezer Ft-ban

Dologi kiadás 156 898 ezer Ft-ban

Támogatásértékű kiadás 1 477 ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 11 702 ezer Ft-ban

Költségvetési szervek támogatása 187 727 ezer Ft-ban

Szociális ellátás 34 871 ezer Ft-ban

Működési kiadás 611 937 ezer Ft-ban

Tartalék 322 665 ezer Ft-ban  
 

 
  

3.§ 
 
A R. 5. § (1) bekezdés helyébe alábbi rendelkezés lép 

 
5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének  bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  
                                                                                                                  (1.000 Ft-ban)  
 

Bevételi főösszeg 886 225 Kiadási főösszeg 886 225

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 25 780 Személyi jellegű kiadás 78 720

Támogatásérték bev. 49 273 Járulék 16 413

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 47 Dologi kiadás 97 966

Helyi adó 287 850 Pénzbeni ellátás 34 871

Átengedett adó 8 120 Támogatásértékű kiadás 1 477

Központi támogatás 81 913 ÁHT-n k. pe. Átadás 11 702

Működési bevétel össz. 452 983 Intézményfinanszírozás 187 727

Fejlesztési célú bevétel 350 Fejlesztési kiadás 134 684

Pénzmaradvány 432 892 Tartalék 322 665

 
  

4.§ 
 
A R. 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének  

bevételi és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 
 

                                                                                                                 (1000 Ft-ban) 
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Bevételi főösszeg 61 236 Kiadási főösszeg 61 236

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 2 441 Személyi jellegű kiadás 20 076

Támogatásérték bev. 581 Járulék 5 142

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 23 073

Önkormányzati támogatás 58 075 Fejlesztési kiadás 12 945

Működési bevétel össz. 61 097 Tartalék 0

Pénzmaradvány 139
 

 
5.§ 

 
(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
(4) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
(5) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép 
(6) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
(7) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

6.§ 
 

(1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. 
(4) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. 
(5) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép. 
(6) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete 

lép. 
7.§ 

 
(1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép. 
(4) A R IV/5.  számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép. 
(5) A R IV/7.  számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép. 
 
 

8.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Var ga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
Kihirdetési záradék 
 
A rendelet 2016…..  napon kihirdetésre került. 
 
 
                                                             Dr. Varga Tibor 
                                                                     jegyző 
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2./ Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosítás áról 
       Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Bizottság átdolgozásra javasolja visszaadni az anyagot, 
néhány pontosítás szükséges. Az előterjesztést az augusztusi ülésre kérnénk szépen 
visszahozni. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki 
ezzel egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
156/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a helyi adókról szóló 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet átdolgozásra 
visszaadja. 
 
Határidő: 2016. augusztus havi ülés 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 

 
3./ Integrált Településfejlesztési Stratégia el őzetes elfogadása 

       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A kiadott határozati javaslatot a Bizottság egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Hozzászólás, kérdés? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja. Itt szeretném megköszönni Fodor Rita 
munkáját.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
157/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
előzetes jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Integrált Településfejlesztési Stratégiát jóváhagyja.  
 
Az ITS tervezetét 30 napra lakossági véleményeztetésre 
a hivatalos honlapon közzé kell tenni. 
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Határidő: lakossági véleményeztetésre történő 
közzétételre 2016. július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

4./ A volt laktanya és a Piac udvar terveinek bemut atása (szóbeli 
előterjesztés) 

  Előterjesztő: Kovács Miklós tervező 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Bizottsági ülésen jelen volt Kovács Miklós úr, a 
KOVATERV Kft. képviseletében, és bemutatta a volt laktanyára  és a Piac udvarra elkészített 
koncepciót, beépítési tervét. A bemutatott tervekkel a bizottság egyetértett, a határozati 
javaslat elfogadását javasolja egyöntetű igen szavazattal. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
158/2016. (VII.12.) sz. KT határozat:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte a volt laktanya beépítési koncepciójának 
tervét és a Piac udvar beépítési tervét. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
terveket jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert, hogy a Piac udvarban magántulajdonban 
lévő területek tulajdonosaival egyeztetést folytasson a 
pályázattal kapcsolatos együttműködés lehetőségeiről. 
 
Határidő: 2016. július 22. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

5./ Előterjesztés a közérdek ű munkavégzés biztosítására 
       Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt 
tett, a Bizottság egyöntetű igen szavazattal javasolja a módosított határozati javaslat 
elfogadását. Egyben felkéri a hivatalt, hogy az augusztusi ülésre a tényleges végrehajtással 
kapcsolatban készítsen előterjesztést. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki 
azzal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
159/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
NO/TFO/30-203/2016. számú  törvényességi felhívását. 
 
A Képviselő-testület a  közérdekű munkavégzéssel 
kapcsolatos 256/2015. (XII.18.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi.  
 
A határozat hatályon kívül helyezéséről a Nógrád 
Megyei Kormányhivatalt értesíteni kell.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
6./ Önkormányzati bérkompenzáció lehet ősége 

       Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A határozati javaslat elfogadását a Bizottság egyhangú 
szavazással javasolja a Képviselő-testületnek, azzal az egy kiegészítéssel, hogy a PVB 
elnöke láttamozza a kifizetési jegyzéket. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Én köszönöm a dolgozóim nevében. Kérem szavazzon, aki 
a javaslattal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
160/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
bérkompenzáció lehetőségéről szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2016-ban önkormányzati bérkompenzációban részesíti 
az önkormányzatnál és intézményeinél jelenleg is, legalább heti húsz órában, kinevezéssel 
vagy munkaszerződéssel foglalkoztatott, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó, és az elmúlt három 
évben jelentős, összesen legalább 30%-os állami béremelésben nem részesült 
munkavállalókat. A bérkompenzáció kiterjed a tartósan üres álláshelyen megbízásos 
jogviszonyban dolgozó munkavállalóra is. 
Nem terjed ki az önkormányzati bérkompenzáció a jelentős állami béremelésben részesült 
óvónőkre, továbbá a választott tisztségviselőkre, a polgármesterre és a képviselőkre, 
valamint a közfoglalkoztatottakra. 
A Képviselő-testület minden, a fenti rendelkezéssel érintett munkavállaló számára, 2016-
ban, két részletben, összesen négy havi bruttó illetményének megfelelő összeg számfejtését 
rendeli el, a hatályos illetményszámfejtési szabályok szerint, önkormányzati bérkompenzáció 
címen. A bruttó illetménybe nem számítható be a nyelvpótlék és az állami bérkompenzáció 
összege, a rendszeres havi bérjellegű juttatások viszont elszámolhatók. A számfejtés alapja 
a munkavállalónak a kifizetés hónapját megelőző havi illetményének megfelelő összeg úgy, 
hogy az esetleges betegállomány miatti levonást figyelmen kívül kell hagyni. 
Az illetményeket a fenti szabályok betartásával, két részletben kell számfejteni és 
folyósítani. Az első részletet két havi illetménynek megfelelő összegben, 2016. július 15-ig, a 
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második részletet két havi illetménynek megfelelő összegben, 2016. november 15-ig kell 
számfejteni és folyósítani. 
Ha egy munkavállaló foglalkoztatási jogviszonya 2016. december 31-ig bármilyen ok miatt 
megszűnik, részére a négy havi illetményének időarányos része jár (négy havi illetmény 
osztva 12-vel, szorozva a ledolgozott hónapok számával), a fenti szabályok szerint 
számfejtve. 
A Képviselő-testület az önkormányzati bérkompenzáció megvalósításához szükséges 
fedezetet, 30.067.750 Ft-ot, a 2016-os költségvetés tartalékából biztosítja. A költségvetés 
következő módosításakor a fenti összeg átvezetéséről gondoskodni kell. 
 
A kifizetési jegyzéket a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke láttamozza. 
 
Határid ő:  bérkompenzáció kifizetésére:  2016. július 15. és 2016. november 15.  
                   előirányzat átvezetésre: szöveg szerint 
 
Felelős:   munkáltatói intézkedések megtételéért : Hegedűs Ferenc polgármester 
                                                                               Dr. Varga Tibor jegyző 
                                                                               Varga Nándorné mb. intézményvezető 
                                                                               Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető  

 
 

7./ Fűtéskorszer űsítésre átadott pénzeszközre megállapodás 
jóváhagyása 

  Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Bizottság a kicsit módosított, kibővített határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja egyöntetű igen szavazattal. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem 
szavazzon.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
161/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a Járó-beteg szakellátó  Központ 
fűtésrendszer korszerűsítésének támogatásával 
kapcsolatos előterjesztést.   
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében az intézmény  fűtéskorszerűsítésre 
tervezett előirányzat terhére, - az államháztartáson  
kívüli  forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. 
(XI.26.) önkormányzati rendelet alapján- a  Rétság 
kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 65.350.650 Ft 
támogatást  biztosít.   
,A Képviselő-testület a támogatásra vonatkozó, a 
határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.  
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
megállapodás aláírására.    
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Határidő: 2016. július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
8./ Együttm űködési megállapodás jóváhagyása (HM) 

       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Bizottság javaslata, hogy az Önkormányzat jogászának a 
véleményét ki kell kérni a megállapodás tekintetében. Van benne néhány pont, amely 
aggályosnak tűnik. A módosított határozati javaslat elfogadását javasolja a Bizottság, 
egyöntetű igen szavazattal. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás? Kell is, hogy megalapozott legyen a 
megállapodás, nagyon szeretném, ha a művelődési ház a városé legyen. Ismertetem a 
javaslatot, kérem aki egyetért, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
162/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Honvédelmi Minisztériummal kötendő 
Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Együttműködési Megállapodásról kéri Dr. Gáspár Zoltán 
ügyvéd véleményét, kiemelten a 4. és 7. pontra.  
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
tárgyalások folytatására a Honvédelmi Minisztériummal.  
 
Határidő: 2016. augusztus havi ülés 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

9./ Adásvételi szerz ődés jóváhagyása 
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot, és a szerződés aláírását. Köszönöm szépen.  

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
163/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Baginé Székely Anita rétsági lakossal 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                        12/2016. (VII.12.) számú jegyzőkönyve 

11 
 

kötendő Adásvételi szerződés jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező – a 
265/2016. (XII.18.) KT határozatban foglaltaknak 
megfelelő feltételeket tartalmazó – Adásvételi 
szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződés aláírására 2016. július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

10./ Együttm űködési keretmegállapodás jóváhagyása (ÉMÁSZ 
Hálózati Kft.) 

  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Bizottság a megállapodást jónak tartja, és elfogadásra 
javasolja az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Voltam az ÉMÁSZ hálózati konferencián, akkor javasolta a 
vezető ezt nekem, mondtam, hogy természetes a dolog. Akkor kaptam a két oszlop 
kivételére ígéretet. A vezeték kell, az oszlop nem. Az 50 eFt-os költségről majd lesz vis 
major döntés.  
Aki egyetért a Bizottság javaslatával, kérem szavazzon.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
164/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel kötendő  
Együttműködési keretmegállapodás jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Együttműködési keretmegállapodást jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződés aláírására 2016. július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
 

11./ Tájékoztató Vis major döntésekr ől 
         Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A kiosztott határozati javaslatot a Bizottság egyhangú 
szavazattal támogatta. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
165/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Vis major döntésekről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Vis major Bizottság döntésével 
egyetért. A határozat mellékletét képező, az OTP Nyrt-
vel megkötött Összevont értékpapírszámlaszerződés 
kiegészítést és a TOP-3.1.1-15 számú, Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztési pályázat benyújtásához 
megkötött Konzorciumi együttműködési megállapodást 
jóváhagyja. 
 
Határidő: - 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

 
12./ TKM döntések jóváhagyása (szóbeli el őterjesztés) 

          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Bizottság egyhangú szavazattal támogatja a TKM 
döntését. Köszönöm. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, észrevétel? Kérem szavazzon, aki a javaslattal 
egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
166/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport 
döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport 
döntésével és Jónás Pál kérelmére biztosítja a roma 
gyerekek és kísérőik részére a siófoki kirándulás 
135.000 Ft-os utazási költségeinek 70 %-át, 94.500 Ft-
ot.   
 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban 
foglaltak szerint kell eljárni. 
 
Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
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13./ A Városi M űvelődési Központ és Könyvtár galériájához vezet ő 
folyosó és a kézm űves műhely felújítása 
Előterjesztő: Varga Nándorné intézményvezető 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Tulajdonképpen csak a kapcsolódó szerződés került 
módosításra, ennek elfogadását javasolja a Bizottság.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki az ismertetett határozati javaslatot 
elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
167/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
aulájából a galéria felé vezető folyosó és kézműves 
műhely (politechnika terem) burkolatcseréjéről szóló, a 
MOVENS Kft-vel (Rétság, Rózsavölgy út 42.) kötendő 
vállalkozási szerződés tervezetét, azt jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, a 
mellékelt szerződés aláírására. 
 
A Képviselő-testület felkéri Kovács Miklóst a műszaki 
ellenőri feladatok ellátására. 
 
Határid ő:  2016. július 13. 
Felelős:    Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
14./ Városi M űvelődési Központ augusztusi és decemberi nyitva 
tartásának kérelme 
Előterjesztő: Varga Nándorné intézményvezető 

 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja 7 
igen, és 1 tartózkodás szavazattal. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
168/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
beadványát az intézmény zárva tartását illetően, mégpedig 
2016. 08.01 – 2016. 08.12. és 2016. 12.27 – 2016.12.31. 
között, azt elfogadja. 
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15./ Ingyenes kültéri sportpark létesítésnek lehet ősége 
       Előterjesztő: Jávorka János képviselő 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta, 
egyhangú igen szavazattal.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, vélemény? Aki a javaslattal egyetért, kérem 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
169/2016. (VII.12.) sz. KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta az ingyenes kültéri sportpark programban való 
részvétel lehetőségéről szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy részt kíván venni és 
pályázik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt, 
ingyenes kültéri sportparkok önkormányzat részére kiírt 
pályázaton. 
 
A Képviselő-testület a Program megvalósításához a KRESZ 
park és a kis focipályák közötti önkormányzati tulajdonban 
lévő területet jelöli ki. 
 
A Képviselő-testület a NFM által kiírt kültéri sportparkok 
típusai közül a „C” típusú sportparkot kívánja megvalósítani, 
ehhez biztosítja a szükséges feltételeket. 
 
A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén, saját erőből 
biztosítja a nevezett területen a terep rendezési feladatok 
végrehajtását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Több tárgy nincsen, megköszönöm a munkát, az ülést 20 

óra 40 perckor bezárom. 

kmft. 

Hegedűs Ferenc                                                                                   dr. Varga Tibor 

 polgármester                                                                                              jegyző 
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Kotroczó Balázs                                                                                 Mezőfi Zoltán 

   jkv. hit.                                                                                                 jkv.hit.  

 
 
 


