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1. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2017. január 27. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott 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 
Varga Dávid Géza képviselő 
Dr. Varga Tibor jegyző 
Varga Nándorné int.vez. 
Fodor Rita jegyző ált. h. 
Majnik Tamás RTV munkatárs 
Girasek Károly PVB tag 

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntök 
minden megjelentet, valamint minden TV nézőt. Mielőtt rátérnénk mai ülésünkre, ez az első 
ülése Rétság városnak, szeretnék a testület nevében, magam nevében is nagyon békés, 
boldog új évet kívánni minden kedves lakónak és környékbeli TV nézőnek. Megállapítom, 
hogy 6 fő képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
felkérném Jávorka Jánost és dr. Szájbely Ernőt, aki egyetért vele szavazzon. 
 
A javaslatot a jelenlévők 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadták. 
 
Egyelőre dr. Katona Ernő nincs jelen a testület tagjai között. 
 
A keddi bizottsági ülésen kiadott napirendi pontokhoz valakinek van valami módosító 
indítványa? Ha nincs nekem lenne egy, hogy a bizottsági ülésen volt téma a tervezői 
többletigénynek a napirendje és kérem, hogy ezt vegyük le a napirendről. 
 
Javaslom levételre a 6. Tervezői többletigény című napirendet.  
Aki ennek a levételével egyetért, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a 
testület elfogadta a napirend levételét. 
 
Ismertetem a napirendeket: 
 

1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2017. évi térítési díjának 
megállapítása  

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
                                             Szociális Bizottság  
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2) 2017. évi költségvetés előkészítése  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
3) Polgármester 2017. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása   
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
4) Cafetéria szabályzat felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5) Vízjogi létesítési engedélyhez szükséges döntések meghozatala  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
6) Iskolai körzethatárok véleményezése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
7) Helyi vízkárelhárítási terv elkészítése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
8) Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
9) Honvédelmi Minisztériummal Együttműködési megállapodás jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
10) A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állásfoglalás kérése  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
11) Szerződések jóváhagyása (Zöld Híd Kft. – Piac tér) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
12) Optimális Kft. önkormányzati biztosításokkal kapcsolatos javaslatai (II) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
13) Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyása  
Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
14) A polgármester illetményének és az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző  
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Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
15) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos foglalkoztatás 

időpont módosításának engedélyezése 
Előterjesztő: Varga Nándorné intézményvezető helyettes 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
16) Pfaff László és Pfaff Lászlóné felajánlása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
17) Pfaff Lászlóné kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
18) Nyárfa u. 4. számú társasház lakóinak kérelem 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
19) Terman Józsefné kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
20) Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezett kérelem  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
21) Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása - DMRV 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
22) Szerződés jóváhagyása – Fortellum Kft. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
23) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
24) Egyebek 

 
Aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, az kérem szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen 
szavazattal elfogadta a testület a napirendi pontokat. 
 
 
 

1./Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szoci ális ellátás 2017. évi 
térítési díjának megállapítása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

                                                              Szociális Bizottság  
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dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A munkatervünk alapján január hónapban felül kell vizsgálni a 
gyermek- és a szociális étkeztetés térítési díjáról szóló hatályos rendeletünket. A gyermek 
étkeztetésnek az előző évi feltételei nem változtak, viszont az árak tekintetében a vállalkozó 
bejelentette áremelési szándékát. Volt egy közbeszerzési eljárás, amikor vállalkozásba adtuk 
a konyhát, abban volt egy olyan moratórium, hogy 2016. december 31-ig nem emelhetett 
árat a vállalkozás, ezt be is tartotta. Most viszont elsősorban a minimálbér, illetve a garantált 
bérminimum jelentős emelkedése miatt indokoltnak tartja ezt az áremelést. A szolgáltatást 
végző vállalkozó a nyersanyag költségeket nem módosította. Az árváltozás miatt szükséges 
módosítani egyrészt az ellátottakkal kötendő megállapodásokat, a vállalkozóval 2015. évben 
megkötött szerződést és természetesen a helyi rendeletünket is. Erről szól az előterjesztés. 
A bizottsági ülésen annyi történt, hogy néhány ponton a kiadott anyaghoz képest a rendelet 
pontosításra került. Illetve a bizottságnak az volt az állásfoglalása, hogy a vállalkozó részéről 
ez az emelési szándék jogos. A bizottság a rendelet tervezetet, a határozati javaslatot és a 
vállalkozási szerződést is 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Jávorka János  Szociális Bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt hölgyeim és 
uraim. A keddi napon a Szociális Bizottság is tárgyalta ezt az előterjesztést, gyakorlatilag 
majdnem ugyanazok hangzottak el, mint amiket a főorvos úr elmondott. Egy kérdés volt, 
hogy a díjemelést az ÁFA változás, és a garantált bérminimum drasztikus emelkedése 
indokolja. Úgy merült a kérdés fel, hogy az élelmiszerek ÁFA-ja bizonyos mértékben 
csökkent, akkor hogyan vonatkozik az ÁFA-nak a kérdése ehhez az előterjesztéshez. 
Gyakorlatilag úgy, hogy a vállalkozó bizonyos nyersanyagokat 5% ÁFA-val, tehát 
kedvezményesebben vásárolja a korábbi időszakhoz képest, úgy alakult, hogy a készételt 
értékesíti, akkor 27 % ÁFA-val kell elszámolni az állam felé. Valóban így van, ahogy itt 
elhangzott a főorvos úr által is a Pénzügyi Bizottság részéről, hogy a garantált bérminimum 
is bizonyos fokú emelkedést eredményez a vállalkozónál. Mindentől függetlenül gyakorlatilag 
a 620 Ft-os ár – ami az előterjesztésben szerepel – még mindig vastagon alatta van a 
korábbi árhoz, amikor az önkormányzat üzemeltette saját hatáskörében a konyhát. 
Gyakorlatilag a Szociális Bizottság 4 igen és 1 tartózkodással javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a rendelet-tervezettel egyetért, kérem szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal megalkotta az 1/2017.(I.30.) A 
gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról sz óló 
önkormányzati rendeletét 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelete 

A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról  
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: 
Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 
személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.  
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1.§ 

 
A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás 
körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki. 
 

2.§ 
 
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési 

nyersanyag  költséggel egyezően áfa nélkül 
a) óvoda   275 Ft 
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 325 Ft 
c) iskola napközi II. korcsoport (11-14. év) 345 Ft 
d) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 220 Ft 
e) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 240 Ft 

 
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása: 
     a) Óvoda 

tízórai 65 Ft 
ebéd 155 Ft 
uzsonna 55 Ft 
Összesen: 275 Ft 
 

      b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)   
tízórai 55 Ft 
ebéd 220 Ft 
uzsonna 50 Ft 
Összesen: 325 Ft 
 

c)      Iskola II. korcsoport (11-14. év)   
ebéd 240 Ft 

 
3.§ 

 
      (1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 315 Ft/adag,  
      (2) Szociális ebéd lakásra szállításának nettó költsége: 55 Ft/adag 
 

4.§ 
 
(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek személyi térítési díját az  

intézményi térítési díj  áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, 
valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az 
óvoda esetében az intézményvezető, az iskola és a szociális étkezés esetében a 
pénzügyi előadó állapítja meg. 

 
(2) Bruttó térítési díjak: 
a)  Az óvodai étkezés bruttó díja 350 Ft, 
b)  Iskola I. korcsoport (7-10. év)  415 Ft, 
c) Iskola II. korcsoport (11-14. év)  305 Ft, 
d) Szociális étkezés 400 Ft, 
e) Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 70 Ft 
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5. §  
 

(1)  A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi 
térítési díj a  3.§ (1) –(2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj  áfá-val növelt összege 
azzal, hogy az nem haladhatja meg a   szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra 
számított rendszeres jövedelmének 30  %-át.  

 
 (2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési 

díjat  az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett 
étkezések számának figyelembe vételével a pénzügyi előadó állapítja meg. 

 
(3) A szociális étkezés térítési díját utólag, a tárgyhót követő 15-ig kell megfizetni az 
önkormányzat részére. 
 

6.§ 
 
 

Ez a rendelet 2017. február 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 
5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelet. 
 
 
           Hegedűs Ferenc                                                                        Dr. Varga Tibor 
            polgármester                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
2017. ……………………….. 
 
                                                                          dr. Varga Tibor  
                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indokolás 
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Általános indokolás 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 115.§-a 
tartalmazza a szociális étkezés tekintetében alkalmazandó térítési díjak megállapításának 
szabályait. A központi konyha 2015. évi vállalkozásba adását követően kedvezőbb lett a 
szociális étkezés önkormányzat által fizetendő költsége. A változás kerül átvezetésre 
jelenleg a rendeletben.  

Részletes indokolás 

1 .§-hoz 
A rendelet hatályát szabályozza. 

2-3. §-hoz 
Az intézményi térítési díjakat tartalmazza, iskolások esetén korcsoportos bontásban. 

4-5.§-hoz 
A térítési díj megállapításának módját, felelősét tartalmazza. 
 

6.§-hoz 
A hatályba lépést szabályozza.  

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

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. alapján biztosítandó 
szociális étkeztetés felülvizsgálata indokolttá vált.. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: az állam által nyújtott szociális 
ellátásokon felül biztosítja a lakosság részére a szociális hálót, melynek része a 
szociális étkeztetés is.  

2.) Gazdásági, költségvetési hatása: a szociális étkezés jelentős részben megtérül az 
önkormányzatnak, ezért hatása nem jelentős. 

3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: A rendelet módosítása környezeti és 
egészségi hatással nem jár. 

4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 

5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív 
terheket nem okoz. 

6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: ellentmondás magasabb szintű 
jogszabállyal. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
 

1/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a szociális étkezés igénybevételére szóló Megállapodás 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Megállapodást jóváhagyja. A 86/2015. (V. 22.) Kt. határozattal 
elfogadott Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai 
programjában az I/2. számú melléklet helyébe jelen 
határozatban elfogadott melléklet lép. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
 

2/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
Rétság illetékességi területén közétkeztetés biztosítására 
megkötött szerződés 4. számú mellékletének módosításáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási 
Szerződés 1. számú módosítását – mely az eredeti szerződés 
4. számú mellékletét módosítja – jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a  szerződés-módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
 

 
2./2017. évi költségvetés el őkészítése  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A 2017. évi költségvetés összeállításához már 
rendelkezésünkre állnak az állami támogatásoknak az összegei, illetve a tényleges 
számlamaradványnak az összegei is. Az előterjesztés tájékoztatást ad a várható állami 
támogatásokról, a központi bérintézkedésekről, illetve járulékokról. Felsorolja azokat az 
elveket, melyek mentén az intézmények és a város a 2017. évi költségvetését majd elkészíti. 
Amit érdemes kiemelni, a bérek és járulékok vonatkozásában van egy összefoglalás. 
Egyrészt a cafetéria, mely később egy külön napirendben szerepel a mai testületi ülésünkön. 
A költségvetési törvény bruttó 200 000 Ft/év összegben maximalizálja a cafetéria éves 
összegét. Köztudott, hogy a minimálbér összege is emelkedett, jelen pillanatban 127 500 Ft-
ra, a garantált bérminimum 161 000 Ft/hó. A minimálbér és a garantált bérminimum említett 
emelkedése tovább szélesítik a bérfeszültséget az önkormányzati dolgozóknál. A 
minimálbéren és a garantált bérminimumon felül bérrendezéssel nem érintett ágazatok: a 
köztisztviselők, az egészségügyi dolgozók és a Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 
szakmunkások.  
A határozati javaslat igen részletesen tartalmazza azokat a feladatokat, melyeket a tényleges 
költségvetés összeállításánál figyelembe kell venni, illetve szükségesek. A bevételi rész 
nagyjából rendelkezésre áll, mi az amit központilag lehet tervezni. Azt már most látható, 
hogy a központi bevétel csökkenni fog.  
Ez az előterjesztés azokat a fő irányokat szabja meg a tervezéshez, melyeket a költségvetés 
összeállításánál majd figyelembe kell venni. A bérekről több szó esett a bizottsági ülésen is. 
A jelenlegi bérezés a korábbiakkal ellentétben sem a végzettséget, sem a gyakorlatot nem 
igazán veszi figyelembe. Ennek megfelelően a bizottságnak az az álláspontja, hogy ezeket 
az anomáliákat helyben meg kell próbálni orvosolni olyan formán, hogy valamilyen formában 
a béreknek az összehasonlítása után egy viszonylag egészségesebb, igazságosabb 
struktúrát kellene felállítani. Ez a munka már elindult, de nem egyszerű dolog az 
összeállítása. Feltett szándéka a bizottságnak is, hogy akármikor kerül elfogadásra egy ilyen 
önkormányzati bérkompenzáció az január 1-ről visszamenőleg fog életbe lépni. 
Az már látszik, hogy az állami elvonás idén is növekszik, a számok is azt mutatják. Ami a 
határozati javaslatot illeti, 7 egyöntetű igen szavazattal ajánlja elfogadásra a bizottság, azzal 
a kiegészítéssel, hogy a cafetériának az éves összegét bruttó 200 000 Ft-ban javasolja 
meghatározni. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

3/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2017. évi költségvetés elkészítését 
megalapozó döntésekről szóló előterjesztést. A 
Képviselő-testület a bemutatott tények alapján a 2017. 
évi költségvetés helyzetét stabilnak tekinti, fő 
feladatának a stabilitás megtartását tartja. 
 

1.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők 
figyelmét, hogy indokolatlanul sem bevétel, sem kiadás 
nem tervezhető.  
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.27.) számú jegyzőkönyve 
 

10 
 

2.) A működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi 
ténylegesen befolyt összegeket, átvett pénzeszközként 
a már megkötött megállapodásokban, szerződésekben 
ütemezett tételeket lehet szerepeltetni. 

 
3.) Valamennyi intézményvezető köteles követni a 

pályázati lehetőségeket. A pályázatok benyújtásáról a 
Képviselő-testület dönt. 
 

4.) Az indokolt város- és intézményi karbantartási és 
beruházási feladatokat tételesen, külön mellékletben 
kell kimutatni.  
 

5.) A 2017. évi cafetériát közalkalmazottak, a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók (kivétel a 
Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a 
köztisztviselők vonatkozásában, egységesen bruttó 
200.000 Ft-ban javasolja tervezni.  

 
6.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb 

munkavédelmi eszközök tervezését 2017. évben az 
intézmények szabályzataiban foglaltak alapján kell 
végrehajtani.   

 
7.) A jubileumi jutalmak ellenőrzését 2017. évben is 

szakértő bevonásával folytatni kívánja a Képviselő-
testület. A járandóságokat ütemezni kell, de kifizetés 
előtt az ellenőrzésnek meg kell történnie.  

 
8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak 

részére a törvény szerint járó kötelező juttatásokat 
lehet tervezni. A nem kötelező juttatások továbbra sem 
tervezhetők. A központi béremelések elmaradásának 
kompenzálását a Képviselő-testület 2017. január 1. 
naptól biztosítja. A kompenzáció kidolgozására 
valamennyi érintetettől javaslatot vár.  

 
9.) Jutalom a 2017. évi költségvetésekben (kivétel 

anyakönyvvezető) nem tervezhető. A felhalmozási 
kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján 
építhetők be az eredeti előirányzatok közé.  

 
10.) A 2016. évi feladatelmaradások költséghatását a 

pénzmaradvány terhére vissza kell tervezni. 
 

11.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Bursa 
ösztöndíj, stb.) a 2017. évi költségvetésben ütemezni 
kell. 

12.) Azonnal meg kell kezdeni az intézményi 
költségvetések tervezését. Az intézményvezetőknek 
pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek 
közül melyek a nem kötelező feladathoz tartozó 
kiadások. 
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13.)  A végleges költségvetéseket 2017. február 6. napig 
kell eljuttatni a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoporthoz.  

  
A Képviselő-testület valamennyi költségvetést 
összeállító munkatárstól a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő, fegyelmezett munkát kér.  

 
Felelős: valamennyi intézményvezető, Hegedűs 
Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos, majd 2017. február 15. 

 
3./Polgármester 2017. évi szabadság ütemezési tervé nek jóváhagyása  
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A polgármester úr benyújtotta a szabadságolási ütemtervét, 
összesen ebben az évben 39 nap szabadságot vehet igénybe. Ebből 31 nap hónapokra 
lebontva szerepel az előterjesztésben, 8 napot pedig előre nem tervezhető események 
kapcsán venné ki. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen és 
1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozat át. 
 
 
 

4/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Polgármester szabadságolási ütemterve című előterjesztést 
és azt az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
2017. június. 01-09     6 nap 
2017. július       5 nap 
2017. szeptember      5 nap 
2017. október       5 nap 
2017. november     5 nap 
2017. december     5 nap 
 
Előre nem látható igényekre                                    8 nap 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

4./Cafetéria szabályzat felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: 200 000 Ft-ra javasoltuk megállapítani az idei évi cafetéria 
keretet. Illetve volt egy olyan kérés a bizottság részéről, hogy kellene egy segédanyag a 
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munkavállalók és az intézmények részére. Az elfogadást a bizottság 7 egyöntetű igen 
szavazattal javasolja a Képviselő-testület számára. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
 

5/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a cafeteria szabályzat jóváhagyása című előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 2017. évben cafeteriára fordítható 
keretösszeget 200.000 Ft/fő -ben határozza meg. Az 
előterjesztés mellékletét képező cafeteria szabályzatot és 
annak mellékleteit jóváhagyja.  
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

5./Vízjogi létesítési engedélyhez szükséges döntése k meghozatala 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr Szájbely Ern ő PVB elnök: A tervet a szakhatósági eljárás során a katasztrófavédelem 
szakhatóság írta elő, mivel vízjogi engedély köteles a csapadékvíznek az elvezetése. A 
csapadékelvezető árok egy része egy vállalkozás tulajdonában levő ingatlanon is áthalad. Az 
engedélyhez a tervező elkészítette a megállapodás tervezetet és az elkészített 
tervdokumentáció alapján szükséges a vízjogi engedélyeztetési tervhez közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulás megadása is. Az elvégzett munka díja bruttó 863 600 Ft. A bizottság 
7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
 

6/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a vízjogi létesítési engedélyezéshez szükséges döntések 
meghozataláról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a város 
északi részén kialakítandó buszöblök építéséhez kapcsolódó 
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- Holhós és Társa Kaputechnikai Kereskedelemi és Szolgáltató 
Kft-vel kötendő Megállapodást és 

- közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást jóváhagyja.    
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a Megállapodás 
és a közútkezelői, valamint tulajdonosi hozzájárulás aláírására.  
 
A Képviselő-testület a SALGÓTERV Kft-vel, a Rétság, 2. számú 
főközlekedési út melletti buszmegálló öbölpár csapadékvíz 
elvezetés vízjogi létesítése engedélyezési tervének 
elkészítésére szóló Szerződést jóváhagyja. A tervezési munkák 
680.000 Ft + áfa, összesen 863.600 Ft-os költségét a 2017. évi 
költségvetésben biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a határozat mellékletét képező Szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 

6./ Iskolai körzethatárok véleményezése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A törvény értelmében a települési önkormányzat véleményt 
alkot az iskolai körzethatárokról, a körzethatár tervezethez javaslatot is tehet. A 
körzethatárokról szóló tájékoztatást a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 
Hivatala bocsájtotta rendelkezésünkre. A Rétsági Általános Iskola körzethatára: Rétság, 
Bánk, valamint az 5-8. osztályig terjedően Tolmács község. Ugyancsak eddig is a Rétsági 
Általános Iskolához tartozott a tolmácsi tagintézmény, ahova az 1-4. osztályos gyerekek 
járnak, és most az új körzethatárban van egy iskola, illetve tagintézmény lett csatolva, a 
keszegi Madách Imre tagintézmény. A döntésnek a hátterét igazából nem ismerjük. A 
bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
 

7/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Iskolai körzethatárok véleményezéséről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező az iskolai 
körzetek kijelöléséről a 2017/2018. tanévre készített tervezettel 
egyetért. 
 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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7./ Helyi vízkárelhárítási terv elkészítése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges 
feladatok ellátása egyrészt az állam, másrészt a helyi önkormányzatok, illetve a károk 
ellenőrzésében vagy elhárításában érdekelteknek a kötelezettsége. A hatályos joganyag 
meghatározza az önkormányzati feladatokat, hogy milyen követelményeknek kell eleget 
tenni ebben a vízkárelhárítás szempontjából. A helyi vízkárelhárítási terv elkészítése 
kötelező az önkormányzat számára, továbbá tudni kell, hogy a megfelelő képesítéssel 
rendelkező szakértőtől árajánlat bekérését és a vízkárelhárítási tervnek az elkészítését is a 
jogszabály előírja. A bizottsági ülésen annyi javaslat hangzott el, hogy a határozati 
javaslatban szerepeljen benne, hogy az árajánlat szövege a testületi ülésre – mielőtt 
kiküldésre kerül – legyen bemutatva. Ezt a kibővített határozati javaslatot a bizottság 7 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

 
 
 

8/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „helyi vízkár elhárítási terv elkészítése" című napirendet. 
 
Rétság Város Önkormányzata a helyi vízkár-elhárítási tervet 
2017. évben szándékozik elkészítettni. Az elkészítés érdekében 
a jogszabályban előírt, megfelelő képzettséggel rendelkező 
szakemberektől árajánlat kérésével bízza meg a polgármestert.  
 
Az ajánlatkérési felhívásról a Képviselő-testület a soron 
következő ülésén dönt.  
 
Határidő: 2017. február 13. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

8./ Rétsági kistérségi Egészségfejleszt ő Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdono si döntések 
meghozatala 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Köztudott, hogy az Állami Számvevőszék nemrég ellenőrizte 
a 2011-2014. évig terjedő időszakban az önkormányzat szabályozottságát, 
gazdálkodásunkat. Az ÁSZ jelentésre adott intézkedési tervben vállaltuk, hogy 
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meghatározzuk egyrészt a delegált képviselőnek, illetve a Kft. részére, hogy milyen 
ügyekben és hogy mikor kell tájékoztatási kötelezettségnek eleget tenni. Ezt sorolja fel 
tulajdonképpen a határozati javaslat. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal ezt a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő- testület számára. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 
2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozat át. 
 
 
 

9/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések 
meghozataláról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva az alábbi 
adatszolgáltatási kötelezettségeket határozza meg a Kft. és a 
delegált képviselő részére: 
 

• A Kft-nek minden évben a Képviselő-testület elé kell tárnia 
mérlegbeszámolóját, szakmai beszámolóját.  

• A Kft. éves beszámolója mellé csatolja be a Felügyelő Bizottság 
éves összefoglaló beszámolóját. 

• Tájékoztatni kell a Képviselő-testületet, ha a Kft. pályázatokon 
kíván részt venni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a pályázat 
valamennyi feltételére. 

• Tájékoztatni kell a Képviselő-testületet a Kft. tervezett 
beruházásairól, a beruházás során létrejövő vagyon 
működtetésének költségeiről, a keletkezett vagyon bevételeiről. 

• Tájékoztatni kell a Képviselő-testületet az esetleges 
hitelfelvételről, bemutatva annak többéves kihatását 

• Azonnali hatállyal tájékoztatást kell adni bármilyen vis major 
helyzet bekövetkezéséről. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
              dr. Szájbely Ernő delegált képviselő 
 
 
 

9./ Honvédelmi Minisztériummal Együttm űködési megállapodás 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: 2016. júliusában tárgyalta a Képviselő-testület első ízben a 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény épületének a használatára, illetve térítésmentes 
átadására vonatkozó megállapodás tervezetet, amelyet a Honvédelmi Minisztériummal 
kellene megkötni. A Képviselő-testület úgy látta annak idején, hogy az akkori megállapodás 
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tervezet több pontja nem felel meg az önkormányzat érdekeinek, ezért megbízta az 
önkormányzat ügyvédjét dr. Gáspár Zoltánt, hogy képviselje az önkormányzatot egy 
egyeztető tárgyaláson. A tárgyalásoknak az eredményeképpen előnyösen változott az 
együttműködési megállapodás tervezete. A térítésmentes ingatlanrész átadását 
mindenképpen segítik az új tervezetben levő módosítások. Fontos fejlemény, hogy a 
Honvédelmi Minisztérium elismerte azokat a jelentős beruházásokat és felújításokat, 
melyeket az elmúlt évek során az önkormányzat az épületen elvégzett, és egy biztosítékként 
szolgál az új megállapodásnak a 7. pontja, amely szerint az önkormányzat fenntartja a 
beruházásokkal kapcsolatos megtérítés igényét a tulajdonostárs felé, amennyiben az 
ingatlanrész ingyenes tulajdonba vételére vonatkozó kérelem elutasításra kerül. A bizottság 
7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő- testület számára. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
 

10/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétság 418 helyrajzi számú épületre szóló Együttműködési 
Megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Honvédelmi Minisztériummal kötendő a 
határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodást 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a tárgyalások 
folytatására a Honvédelmi Minisztériummal az épületrész 
térítésmentes átvétele érdekében.  
 
 
Határidő: 2017. február 10, majd folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

10./ A Nógrád Megyei Rend őr-főkapitányság állásfoglalás kérése  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak van még egy 
úgynevezett bérlő kijelölési joga: Nyárfa u. 9. II/6. számú lakás, ez egy önkormányzati 
bérlakás, amelyre annak idején a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bérlő kijelölési jogot 
szerzett. A főkapitányság gazdasági igazgatósága kérte a Képviselő-testület állásfoglalását a 
lakás felújításával kapcsolatosan. Itt többféle lehetőség adódik: a lakást az önkormányzat 
felújítja, a leendő bérlő újítja fel, vagy esetleg csak karbantartás lesz elvégezve. Az 
előterjesztéshez mellékelt határozati javaslat is tartalmazza ezeket a lehetőségeket. A 
bizottsági ülésen az volt a javaslat, hogy a „D” határozati javaslat kerüljön elfogadásra. Ezt 
támogatta a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
 

11/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állásfoglalás kéréséről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétság, Nyárfa u. 9. II/6. szám alatt lévő 
önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési jogának megváltásáról 
egyeztetni kíván a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert az egyeztető tárgyalások előkészítésére. 
 
Határidő: értesítésre 2017. március 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

11./ Szerződések jóváhagyása (Zöld Híd Kft. – Piac tér) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: 2016. évben köztudottan a Rákóczi út 32. szám alatti vegyes 
használati épület udvarában lett elhelyezve 2 darab hulladékgyűjtő konténer. Korábban a 
Rákóczi út 32. szám alatt levő 240 literes gyűjtőedény a Piac térre került áthelyezésre. A 
szolgáltató a Zöld Híd Kft. a hulladékgyűjtés helyének váltása miatt ragaszkodna egy új 
szerződés megkötéséhez. Ezzel kapcsolatosan a bizottsági ülésen az hangzott el, hogy az 
anyagból nem derült ki, hogy miért lett áttéve ez a bizonyos tároló. A vitában az is kiderült, 
hogy nem is a Piac térre lett áthelyezve, hanem a Piac udvaron a jegypénztár mellett lett 
elhelyezve ez a tároló. A bizottsági tagok többsége annak a véleményének adott hangot, 
hogy nem tartja indokoltnak közterületen ilyen szeméttároló elhelyezését. Végül is a 
bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal amellett döntött és azt javasolja a testületnek, hogy 
ezt a szerződés módosítást ne fogadja el.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
 

12/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft-vel kötendő szerződés jóváhagyásáról készített    
előterjesztést.  
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A Képviselő-testület nem támogatja a Piac térre, 
hulladékgazdálkodási tevékenységre szóló szerződés 
megkötését.  
 
Határidő: 2017. február 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

12./ Optimális Kft. önkormányzati biztosításokkal k apcsolatos javaslatai 
(II) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Annak idején az Optimális Kft.-t bíztuk meg a különféle 
biztosításainknak a kezelésével. Az Optimális Kft. képviselője még tavaly a december havi 
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésen megjelent, illetve ismertette azokat a 
további javaslatait, amelyek korszerűbb és hatékonyabb biztosítási lehetőségekről szóltak. 
Akkor egybehangzó állásfoglalás született arról, hogy a jövőben is igénybe kívánjuk venni az 
Optimális Kft.-nek a segítségét, tanácsadói tevékenységét, amely továbbra is ingyenes az 
önkormányzat részére. Akkor jelezte a cégnek a munkatársa, hogy egy új szerződés 
megkötése is szükséges jogszabály váltások miatt. Akkor többféle biztosítási lehetőséget 
mutatott a szakember, végül is most egyet küldött meg az önkormányzat számára, melyben 
javaslatot tett a jelenlegi biztosítás kiegészítésére. Továbbá az anyagból kiderül, hogy 
benyújtotta az új szerződéstervezetét, illetve az Egyszerűsített Alkuszi Megbízást. A 
bizottság a szerződés megújítását fogadta el, illetve a szavazás során a „B” változatot 
javasolja elfogadásra 7 egyöntetű igen szavazattal.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
 

13/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Optimális Kft. önkormányzati biztosításokkal kapcsolatos 
javaslatairól szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Egyszerűsített Alkuszi Megbízást és Megbízási szerződést 
jóváhagyja. 
 
A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó hivatali 
felelősségbiztosítással a Képviselő-testület a jelenlegi 
biztosítását nem kívánja kibővíteni.  
 
Határidő: 2017. február 10.  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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13./ Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai progr amjának 
jóváhagyása  
Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatói 
nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelemhez mellékelni kell az intézménynek a 
fenntartó által jóváhagyó szakmai programját, melynek mellékletét képezi úgynevezett 
Szervezeti és Működési Szabályzat. Benyújtásra került ez az előterjesztés, illetve hétfőn 
megkaptuk a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét is. Mivel az előterjesztésben 
meglehetősen sok javítani való van, és az előterjesztést készítő Kovácsné Gregor Márta 
nem tudott megjelenni a bizottsági ülésen, ezért a napirend levételét javasolták. Viszont, 
hogy megkapja a működési engedélyt feltétlenül kell ennek a szakmai programnak az 
elfogadása. Ezt a Gyámhivatal és az általa felkért szakértő még véleményezni fogja, és 
vissza fog kerülni a testület elé. A bizottság 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
 

14/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának 
jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szakmai 
programot jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 
 
 

Szünet 
(16:53-17:03) 

 
 

dr. Katona Ern ő képvisel ő megérkezett az ülésre (7 szavazó)  
 
 

14./ A polgármester illetményének és az alpolgármes ter tiszteletdíjának 
megállapítása 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Képviselő-testület az alakuló ülésen Hegedűs Ferenc 
polgármester részére havi illetményt, illetve költségtérítést, Mezőfi Zoltán alpolgármester 
részére pedig tiszteletdíjat és költségtérítést állapított meg. Január 1-től változott a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és ez módosította a 
polgármestereknek, illetve az alpolgármestereknek a juttatását. Így a polgármester jelen 
pillanatban 548 500 Ft illetményre jogosult, és költségtérítés is megilleti, ami havonta 82 300 
Ft. Az alpolgármester tiszteletdíja 246 900 Ft módosul, illetve a költségtérítése havi 37 000 
Ft. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen és 
1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozat át. 
 
 
 

15/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény módosított 71.§ (4) bekezdése alapján – 
2017. január 1-től   

- Hegedűs Ferenc polgármester havi illetményét 548.500 Ft-ban, 
költségtérítését 82.300 Ft-ban, 

- Mezőfi Zoltán alpolgármester havi tiszteletdíját 246.900 Ft-ban, 
költségtérítését 37.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A megemelt illetmény és tiszteletdíj számfejtése érdekében a 
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága 
felé intézkedni kell.  
 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
 

15./ A Városi M űvelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos 
foglalkoztatás id őpont módosításának engedélyezése 
Előterjesztő: Varga Nándorné intézményvezető helyettes 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Még a decemberi ülésünkön a Képviselő-testület 
engedélyezte a párhuzamos foglalkoztatást a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
intézmény kérésére. Gyakorlatilag úgy, hogy az februárig szólt. Az intézmény azzal a 
kéréssel fordult most a Képviselő-testülethez, hogy a párhuzamos foglalkoztatás lehetőségét 
június 30-ig engedélyezze. A bizottság 6 igen 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
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16/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár beadványát a 
párhuzamos foglalkoztatás kapcsán, azt meghosszabbítja 
2017. június 30-ig. A párhuzamos foglalkoztatás idejére az 
intézmény az ebből adódó többletköltséget a 2017. évi 
költségvetésébe beépíti, azt biztosítja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Varga Nándorné 
 
 
 

16./ Pfaff László és Pfaff Lászlóné felajánlása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Pfaff László évtizedeken keresztül haditechnikai gyűjteményt 
hozott létre: híradó és vegyi sugárvédelem, illetve felderítés szakágban. Ezt a gyűjteményt 
ajánlotta fel az önkormányzat részére. Az elképzelése szerint körülbelül 150 m2-es területen 
lenne elhelyezhető ez a kiállítási anyag. Sajnos jelenleg a gyűjtemény részére méltó szabad 
területtel az önkormányzat nem rendelkezik. Viszont a barnamezős beruházással 
kapcsolatban a laktanya pályázatnál van egy olyan lehetőség, hogy a volt parancsnoki 
épületnél méltóan el lehetne helyezni. A bizottság végül is a módosított határozati javaslat 
szerint javasolja elfogadni a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
 
Jávorka János  Szociális Bizottság elnöke: Személyesen is beszéltem Pfaff László úrral, 
valóban így van, hogy egy ilyen értékes rádiótechnika és vegyvédelmi technikai eszközökből 
álló gyűjteménye van. Egy pár éve volt itt kiállítva Rétságon a Művelődési Központban több 
héten keresztül. Örülök ennek a felajánlásnak és remélem, hogy a jövőben meg is fog ez 
valósulni. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A magam nevében is szeretném megköszönni a felajánlást 
a Pfaff családnak. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
 
 

17/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Pfaff László és Pfaff Lászlóné felajánlásáról szóló 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a felajánlott haditechnikai gyűjteményt 
helyhiány miatt jelenleg nem tudja méltó módon fogadni. Az 
elbírálás alatt lévő barnamezős pályázat elnyerését és a volt 
laktanyában tervezett kulturális célú épület felújítását követően 
a felajánlást ismételten tárgyalni kell.  
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Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
17./ Pfaff Lászlóné kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Pfaff Lászlóné fordult azzal a kéréssel a Képviselő-
testülethez, hogy a pusztaszántói településrészen található 093/1 helyrajzi számú területet a 
rendezési terv módosítása kapcsán ipari övezetté minősítse. A bizottsági ülésen ezzel 
kapcsolatosan különösebb vita nem volt. Annyi a bizottságnak a javaslata és ez van 
megfogalmazva a határozati javaslatban is, hogy amikor ennek az ideje eljön, akkor ezt a 
kérelmet is mérlegelni kívánja. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Nekem annyi kérésem lenne felétek, hogy ezt nagyon meg 
kéne gyorsítani, mert én a Magdival már több vállalkozóval jártam ott. Most jönnek a 
pályázatok, amik vállalkozóknak lehetőséget adnak, hogy minél előbb hasznosítani tudják 
ipari területnek ezt a területet. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát 
 
 
 

18/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Pfaff Lászlóné kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök 2017. évi 
felülvizsgálata során a beérkezett kérelmet mérlegelni kívánja.  
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

18./ Nyárfa u. 4. számú társasház lakóinak kérelem 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Nyárfa u. 4. szám alatti társasház lakóközösségéből 4 
lakástulajdonos fordult azzal a kéréssel a Képviselő-testülethez, hogy az ingatlanuk előtt levő 
2 darab fenyőfát vágassa ki. Köztudott, hogy a tavalyelőtti évben több kérelem is érkezett a 
város több helyéről, ebben az esetben akkor a Nyárfa u. 4. szám alatti ingatlanból ilyen 
kérelem nem érkezett. A fákat kérelem hiányában annak idején szakértő nem nézte meg, és 
így szakvélemény se áll rendelkezésre a Hivatalban. Ennek megfelelően a bizottsági ülésen 
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is az hangzott el, hogy szakértőnek kell mindenképpen megnézni ezt a kérelmet, illetve azt a 
2 fát, amelyeket a kérelmezők kérnek kivágatni. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal 
támogatja azt a javaslatot, hogy szakértőnek kell megvizsgálni. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát 
 
 
 

19/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Nyárfa u. 4. szám alatti társasház lakóinak kérelméről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület szakértő véleményének figyelembe 
vételével kíván dönteni a kérelemről. A szakértői véleményt 
Papp Árpád (Nézsa) szakértőtől kell kérni.  
 
 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és dr. Varga Tibor 
jegyző 
 
 
 

19./ Terman Józsefné kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Terman Józsefné kéri a Rákóczi út 57., illetve a Rákóczi út 
59. szám előtti 2 darab fenyőfának a kivágását. Ez a kérelem már 2015-ben is benyújtásra 
került és akkor a felkért szakértő a fák kivágását javasolta. Ezek akkor nem kerültek 
kivágásra, vita volt a lakók között. A 2015. évi szakértői vélemény óta a fa kivágásának 
indoka nem szűnt meg és ezért a szakértő által javasolt intézkedés indokoltnak tűnik. Végül 
is a bizottság ebben az esetben a kiosztott határozati javaslatot támogatja 5 igen és 1 
tartózkodással. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát 
 
 
 

20/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Terman Józsefné kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Rákóczi 
út 57-59. szám előtt lévő 2 db lucfenyő kivágásához. 
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A Képviselő-testület felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt a 
jogszabályok szerinti eljárások lefolytatására. 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és dr. Varga Tibor 
jegyző 
 
 
 

20./ Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezet t kérelem  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

Mezőfi Zoltán  alpolgármester: A Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz 2 kérelem 
érkezett ezek a Pénzügyi Bizottságon megtárgyalásra kerültek. Az egyik a Rétsági Általános 
Iskola részéről vetélkedőre történő utazás költségeinek átvállalása című kérelem volt. Itt 
64 120 Ft-os költséggel, amennyiben a Képviselő-testület ezt 70%-kal a szabályzatnak 
megfelelően tudja támogatni akkor így az egri utazásból a költség átvállalható része 44 885 
Ft. 
A másik kérelem a Rétsági Városi Nyugdíjasklubtól érkezett színházlátogatás belépőjegy 
költségeinek arányos átvállalására. Itt 117 fő szerepel a résztvevők listáján.  
Mindkettő kérelem megfelel az előírásoknak, a listák rendelkezésre állnak. Az összes 
bekerülési költség 269 100 Ft, ez egyébként egy rétsági színházlátogatás. Tekintettel arra, 
hogy a szabályzatban maximálisan 150 000 Ft támogatást lehet nyújtani, ennek a 70%-a ezt 
a limit összeget meghaladja.  
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és támogatja a TKM 
döntését. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát 
 
 
 

21/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport döntéséről készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és 
Kapcsosné Varga Zsuzsanna kérelmére a 7.a és 7.b osztály 
vetélkedőn való részvétel és természettudományos kiállítás 
megtekintése program útiköltségeiből (teljes költség 64.120 Ft) 
44.885 Ft-ot átvállal. 
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a 
Városi Nyugdíjas Klub színházlátogatási költségeiből (269.100 
Ft) a szabályzatban rögzített maximum 150.000 Ft-ot átvállal. 
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Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak 
szerint kell eljárni. 
 
Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
 
 

21./ Közszolgáltatási szerz ődés jóváhagyása - DMRV 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az előző napirendben említett Nyárfa u. 9. II/6. szám alatti 
önkormányzati bérlakás jelenleg üresen áll. Erre van bérlő kijelölési joga a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányságnak. A DMRV a közszolgáltatási szerződést megküldte, az ingatlan 
jelenleg nem lakott, így vízfelhasználás sincsen. Várhatóan csak az alapdíj fogja terhelni. A 
bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára a 
határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát 
 
 
 

22/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Nyárfa u. 9. II/6. számú önkormányzati bérlakásra szóló 
Mellékszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a DMRV 
Duna Menti Regionális Vízmű Kft-vel kötendő szerződést 
jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

22./ Szerződés jóváhagyása – Fortellum Kft. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Képviselő-testület tavaly decemberi ülésén került 
elfogadásra az ASP integráció előkészítése címén egy árajánlat, amit a Fortellum Kft. tett 
meg. Az elfogadott árajánlat alapján készült el a most benyújtott szerződéstervezet, egy 
megbízási szerződés. A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatosan javasoltunk néhány 
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változtatást a szerződéstervezetben. Ezek voltak elsősorban a megelőző időszaknak a 
pontosítása, illetve a rendes felmondási időnek a beépítése. A bizottság 5 igen és 1 
tartózkodással a szerződés elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen és 
2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozat át 
 
 
 

23/2017. (I.27.) számú KT határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az ASP integráció érdekében a Fortellum Kft-vel kötendő 
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

23./ Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról 
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ezzel a napirenddel kapcsolatosan a bizottsági ülésen vita 
nem alakult ki. Kérdés hangzott el, hogy az OTP Jelzálogbank megbízott értékbecslője 
elvégezte-e a tevékenységét, válaszként megtudtuk, hogy részben igen, vannak már 
értékbecslések, meg van olyan, ami folyamatban van. Ennek az eredményéről a Képviselő-
testület tájékoztatva lesz valószínűleg zárt ülésen. A bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a beszámolókat a Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen 
szavazattal elfogadta a bizottság javaslatát. 
 
 
 
24./ Egyebek 
 

Jávorka János  Szociális Bizottság elnöke: Tisztelettel szeretném tájékoztatni a Képviselő-
testületet és Rétság város lakosságát a szociális tűzifának a helyzetéről. Az elmúlt évben az 
önkormányzat a megjelent belügyminisztériumi rendelet alapján leigényelte a lehetséges 
mennyiséget. Tavaly nyáron megérkezett az önkormányzathoz az értesítés, hogy 75 m3 
szociális tűzifát fog kapni az önkormányzat. Ezt a fát az Ipoly Erdőtől rendelte meg az 
önkormányzat, a fa leszállításra került december közepéig. A Szociális Bizottság január 
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elején ült össze, gyakorlatilag beérkezett 126 kérelem, ebből 106 kérelmező kapott 0,5-1 m3 
tűzifát. 17 kérelem került elutasításra, ebből 2 olyan, akikről bizonyítottan tudta a bizottság, 
hogy az elmúlt évben a szociális tűzifát pénzért értékesítették. 15 került elutasításra keret 
hiány miatt, ezek alapvetően olyan családok, ahol 1 házból többen is kértek és adtak be 
igényt. A tűzifának a kiszállítása megtörtént. Kicsit befolyásolta a rendkívüli időjárás és ezért 
1 héttel eltolódott a tervezettől a kiszállítási ideje. 
 
A másik kérésem, amiben szeretném kérni a Hivatalnak a segítségét. December 31-én egy 
közlekedési balesetből eredően a KRESZ parkban levő szelektív hulladékgyűjtőedényt 
összetörték. Ráadásul tele volt üveggel is, ennek az összetakarítását az önkormányzat 
elvégezte, de a kuka még a mai napig is ott van. Beszéltem a Salgai úrral, ő jelezte ezt a 
Zöld Híd felé közvetlenül a január 2-át követő munkanapon. 
 
A Körtefa utcában lakók jelezték néhányan, hogy az egyik ház előtt van egy összetört autó 
az oldalára állítva, több hete ott van. Ebben kérnénk az intézkedést, mert rontja ott az 
utcaképet. 
 
Több lakos is kritikusan szóvá tette nekem, hogy mi az, hogy a buszfordulót az 
önkormányzat nem takarította le itt a hóesés kapcsán. Én igyekeztem röviden válaszolni, 
hogy a Volán üzemelteti a buszfordulót, a Volán adja a megbízást a hóeltakarítással 
kapcsolatosan. Én azt kérném a tisztelt Hivataltól, hogy a Volánnak hívjuk fel a figyelmét 
arra, hogy erre megfelelő módon intézkedni szíveskedjen. 
 
A Közútkezelő felé kéne jelezni azt, hogy előfordult olyan – magam is láttam – a 
gyalogátkelőhelyen, ahol a rendőrlámpa van, hogy nem 40 kilóméteres sebességgel jött a 
közútkezelő sószóró, tolólapos autó, hanem vagy hatvannal elhaladt ott a járda mellett. És 
akkor az ott közlekedőket beterítette a koszos, sós hólé. Erre valahogy próbáljanak 
odafigyelni, hogy ne történjen ilyen, mert nagyon kellemetlen a lakosokra vonatkoztatva. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ezt én is jeleztem már. Beszéltem is a Dénesékkel, hogy a 
sofőröknek mondja meg, mert nekem is szóltak efelől. A buszforduló dolog pedig: láttam, 
hogy azt folyamatosan takarítják. Csak annyira esett a hó, a buszok állandóan mentek, az 
letaposta, nincs az a gép, ami azt felszedje. 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Arra ügyeljetek légy szíves, hogy a buszforduló viacoloros, 
tehát nem tudom, hogy milyen sóval sózzák. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Nincs sózva. Szóróanyaggal van, ami nem bántja a 
viacolort. 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: De erre van egy speciális só is vélhetően. Csak aztán nehogy 
az legyen, hogy 2 ilyen tél és fel kell söpörni a burkolatot, mert nem bírja. 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Fel szeretném hívni a képviselő társak és a polgármester úr 
figyelmét, hogy hétfőn lejár a vagyonnyilatkozatok beadásának a határideje, és aki még nem 
adta le bizottsági tag, illetve képviselő – mert utána nem gyakorolhatja törvény szerint a 
jogait - az kérném szépen jelentkezzen, akár a rendelőmben, nagyon szívesen állok 
rendelkezésére.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Egy gyors, rövid hozzászólásom lenne a jégpályával 
kapcsolatban. Pénzügyi Bizottságon csak érintőlegesen beszéltünk róla, de a Képviselő-
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testület tájékoztatására szeretnék elmondani pár dolgot. Tudomásom szerint osztatlan öröm 
és siker koronázta a jégpályát, ugye ez köszönhető annak is az első megijedésünk után, 
amikor csak úgy nézett ki, hogy csak egy medence lesz belőle, kegyes volt hozzánk a téli 
időjárás és bejöttek a mínusz 20 fokok. Vasárnap lesz 4. hete, hogy megtartottuk a 
megnyitót. Azt sajnálattal látta a kis szervező csapat, hogy sajnos a helyi dolgokkal 
foglalkozó média nem tartotta arra érdemesnek a jégpályát, hogy megemlítse. Ettől 
függetlenül a közösségi oldalon működtetett kis oldalunkat 1 hét alatt 15 000 ember látta, 
körülbelül 500 darab folyamatos követője van a jégpályának. Tartottunk a jégpályán egy 
jégdiszkót, aminek összességében 100-120 fő résztvevője volt. Akadályversenyeket és 
különböző játékos dolgokat tartottunk a gyerekeknek. Úgyhogy egy általános támogatásnak 
örvend és jó hírnévnek. Azt kell hogy mondjam, hogy az egész országban, mert elég 
érdekes, hogy az ország más pontjairól is kaptunk visszajelzéseket, hogy milyen jó, hogy ez 
van. Egy internetes hírportál is cikket írt róla, ami Nógrád megyei dolgokkal foglalkozik. 
Ezúton is szeretném tolmácsolni az összes jégpályát használó embernek a köszönetét, mivel 
a Képviselő-testület és az önkormányzat nélkül ez nem jöhetett volna létre. 
 
Még egy rövid gondolat. A héten megkeresett engem egy úriember a 6-os csatorna 
megbízásából, ez állítólag 4 kábelszolgáltatón keresztül működik ez a csatorna. Ők a 
Mindszenty-Pallavicini szoborról és a Mindszenty-Pallavicini Rétsághoz kapcsolódó 
történetéről szeretnének egy 15 perces műsort csinálni. Én nem tudtam neki ezzel 
kapcsolatban nyilván semmit mondani, mert van egy kisebb anyagi vonzata a dolognak, – 
40 000 Ft + ÁFA – én annyit tudtam mondani, hogy a Képviselő-testület elé hozom. Ezzel 
kapcsolatban tudunk-e valamit dönteni, vagy ilyenkor mi a teendő? 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Kell egy hivatalos megkeresés. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A Pallavicini-család – gyermekek, unokák – engem kért fel, 
de mondtam, hogy ebben én nem vagyok nagyon érdekelt. Inkább a fiatalok, akik pályáztak 
erre a dologra, hogy ők legyenek ebben kompetensek. Ezért mondtam, hogy Dávid 
foglalkozzon vele a fiatalokkal. Ők nyilatkozzanak, ha a testület úgy dönt, hogy bevállalja ezt 
az összeget. Köszönöm. Van még valaki? 
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Egy gyors lenne még, de nem vitaindítónak a hóval 
kapcsolatban. Megfontolásra ajánlanám a város és a mi támadásaink minimalizálása 
érdekében, hogy ekkora hómennyiségnél a városban kevésnek bizonyul 1 hóeltakarító gép. 
Térjünk vissza rá októberben vagy amikor a következő hó várható lesz. Borzasztó sok 
támadást kapunk azzal kapcsolatban, hogy például a Járóbeteg-ellátó előtt egy vállalkozó 
önszorgalomból takarította ki a parkolókat, a mentőállomás előtt a hó másnapján a dolgozók 
lapátolták el a havat, hogy mindkét mentőautó ki tudjon állni. Ezeknek a minimalizálása és 
kiküszöbölése érdekében én megfontolásra ajánlanám, hogy vagy egy vállalkozót vagy az 
önkormányzatnak nyilván egy másik gép beszerzése nem hiszem, hogy reális. De ezzel 
kapcsolatban szerintem a jövő év hószezonja előtt beszéljünk róla, hogy mi lehetne egy 
megoldás. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A hóval kapcsolatban én nem írtam le az eltelt időszakban a 
munkámat, de azt mindenki látta, hogy én Rétság várost valahol a bánki körforgalomtól a 
diósjenői elágazóig rendben tartottam. Megcsináltam a pusztaszántói pályautakat, a Körtefa 
utcát, a Rózsavölgyi utcát, a Szőlő utcát és a Takarék utcát. Ebben tudtam segíteni, több 
időm nem volt, mert nekem a főút volt a lényeg, hogy Rétság városban ne álljon meg a 
rengeteg kamion.  
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Van nekem egy olyan bejelenteni valóm, hogy voltam – mindenki megkapta az előterjesztést 
a nyugat nógrádi regionális vízelvezetőrendszer működésével kapcsolatos feladatokról – 
Balassagyarmaton, az összes polgármester a térségből megjelent és itt kellene döntést 
hozni ebben, hogy efelől a büntetésektől mentesüljünk. Van itt előttünk egy megbízás, amit 
kiszámoltunk Ritával: havi 15 000 Ft, ennyi esne ránk az 5%-ban. Úgy döntött ott a 
polgármesteri egylet, hogy Balassagyarmatnak a polgármesterét bízná meg ennek az 
egésznek a teljes felelősséggel, ami kijön szerződés. Ezt csak azért mondom el, ha mégis 
testületi ülésig jönne erről valami, akkor legalább képben vagyunk, hogy havi 15 000 Ft-ért 
ezt a dolgot átvállalnánk. Ha elolvastátok, volt egy törvényváltozás és ezt a dolgot meg 
kellene lépni, erre kellene áldásotokat ráadni, hogy meg tudjuk csinálni. 
 
Valamint itt két dologra szeretném a lakosság figyelmét felhívni. Egyszer nagyon sokan 
jelezték nekem, hogy róka van a városban, amit nagyon sokszor láttam. Léptem ebben a 
dologban, Kötél Miklós a Lókosvölgye Vadásztársaság elnöke, valamint hivatásos vadászai 
hoztak csapdákat. Most arra kérném a lakosságot, hogy ahol konkrétan meglátják akkor 
szóljanak nekem és rögtön odatesszük a csapdát. 
 
A másik, amiben szeretném a lakosságot felhívni. Jártam Budapesten, mert nem nyugszom 
bele abba, hogy a kormány meghiúsította a 2. számú főútnak a kiépítését. De azt szeretném 
- erre ígéretet kaptam-, hogy a nőtincsi elágazótól a bánki körforgalomig egy elkerülő út 
megvalósuljon. Erre kérlek most titeket, szét fogom osztani az aláírásgyűjtést és több ponton 
is ki lesz osztva, több fiatalt meg fogok kérni, hogy gyűjtsék minél előbb és 3000 aláírás 
legyen rajta. Akkor elképzelhető, hogy ez az elkerülő megvalósuljon. 
 
Jávorka János  Szociális Bizottság elnöke: Egyetértek ezzel a kezdeményezéssel, mert én 
mint a polgárőrség egyik tagja meg a többi kollegával reggelente látjuk milyen forgalom van 
itt a 2-es úton, főleg hétfőn. Volt néhány éve forgalomszámlálás, gyakorlatilag 15 000 autó 
megy át Rétságon naponta, amiből 5000 a kamion. Mindenképp jó lenne ebben lépni, mert 
hallatlanul nagy a forgalom Rétságon. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Szeretném, ha egész évben minden testületi ülés így 
zajlana. Nyugalomban, békességben. Ezzel az ülést 17 óra 48 perckor bezártuk. 
Mindenkinek megköszönöm a munkáját. 
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