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7. számú  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2017. március 31. napján 16 óra 05 perces kezdettel a Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésen.  
 
Jelen vannak:  

Hegedűs Ferenc  
Mezőfi Zoltán  
Jávorka János  
Kotroczó Balázs  
Dr. Szájbely Ernő  
Varga Dávid Géza  
Fodor Rita Mária 
Ferencsik Lajos 
Belovai Róbert 
Majnik Tamás 
jegyzőkönyvvezető 
 

polgármester  
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
a jegyző általános helyettese 
NM Rendőrkapitányság helyettes kapitánya 
rendőrkapitány 
RTV munkatárs  
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, különös tekintettel a 
tv-nézőket. Köszöntöm körünkben Ferencsik Raymond ezredes urat, a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság helyettes kapitányát, Belovai Róbert alezredes urat. Megállapítom, 
hogy 6 fő képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem 
Jávorka János és Dr. Szájbely Ernő képviselőket.  Aki a javaslatot elfogadja, kérem, 
szavazzon.. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadta. 
Van-e valakinek a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatosan indítványa? 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Pénzügyi és Városüzemeltetési bizottság javasolja levenni 
a 20. számmal jelzett, Védőnők finanszírozása napirendi pontot, mert további egyeztetést 
igényel. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Javasolom levenni a napirendről a 34. számmal jelzett, a 
Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés lehetősége című 
napirendi pontot. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Javasolom továbbá levenni a bizottsági ülésen elhangzottak 
alapján a 27. számmal jelzett napirendi pontot is. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: aki a  védőnők finanszírozásának kötelező kifizetése című 
20. napirendi pont levételéről egyetért, kérem, szavazzon 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal a 20. sz. napirendi pont 
levételéről döntött. 
Aki a 27. számú napirendi pont levételéről egyetért, kérem, szavazzon! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a 27. sz. napirendi pont levételéről 
döntött. 
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Aki a Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés lehetősége című 
34. napirendi pont levételéről egyetért, kérem, szavazzon!  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület4 igen, 2 nem szavazattal a 34. sz. napirendi pont 
levételéről döntött. 
 
Ismertetem a napirendi pontokat. 
 

1. Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szó rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

2. Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója 
Előterjesztő:  Belovai Róbert rendőrkapitány 
 

3. Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport 2016. évi működéséről  
Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
 

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről 
Előterjesztő:  Dr. Varga Tibor jegyző 

 
5. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi beszámolója és 2017. évi 

munkaterve 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes 

 
6. Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
 

7. A Polgármesteri Hivatal szervezeti és Működési Szabályzata 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 

 
8. Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

9. 2017. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
10. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

11. ÉMÁSZ szerződés felülvizsgálata 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes 

 
12. „Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia megjelenítése 

Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes 
 

13. Szerződés-tervezetek a május 1-i és a gyermeknapi programokhoz 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes 

 
14. Könyvtári bútorok cseréjére és a dokumentumok mozgatására árajánlatok 

Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes 
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15. Bér +S&M szerződés jóváhagyása – fekete fénymásoló géphez 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária, a jegyző általános helyettese 

 
16. Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése irattári 

feladatok ellátására 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
17. Támogatott foglalkoztatásra irányuló hatósági szerződés megkötésének 

engedélyezése 
Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 

 
18. Ingatlan használatba adási szerződés II. 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

19. Konzorciumi megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
20. XXVI. Nógrád Megyei Vadásznap előkészítése 

Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 
 

21. Településképi Arculati Kézikönyv előkészítésének kötelezettsége  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
22. Energetikai intézkedési terv készítésének kötelezettsége 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

23. Víziközmű vagyonátadásra szóló szerződés előzetes véleményezése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

24. Tervezői többletigény III.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
25. Tájékoztatás az Állami Számvevőszék 2017. évi ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

26. Tájékoztató pályázati lehetőségekről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

27. Tájékoztatás az országos Mentőszolgálat álláspontjáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

28. RRT Motorsport Sportegyesület kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

29. RRT SE közvilágításbővítési kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

30. A Rétsági Polgárőr Egyesület megállapodás módosítási kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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31. Baranyi Bertalanné fakivágási és egyéb kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

32. Key Telecom International Kft. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

33. Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezett kérelem 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

34. A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

35. SNI-s gyermek ellátása 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 
 

36. Hosszú idejű ideiglenes fogyasztásmérő hely kialakítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

37. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

38. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

39. Egyebek 
Előterjesztő. Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Amennyiben nincs más indítvány, úgy kérem szavazzon, aki az ismertetett napirendi pontok 
tárgyalásával egyetért. Megállapítom, hogy mai ülésünk napirendi pontjait a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: 
A napirendeket a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, felkérem elnök urat, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  

 
 

1. Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 2017. március 
28-án, kedden tartotta meg ülését, amelyen kezdetben 6, később 7 jelen lévő  bizottsági taggal 
a bizottság végig határozatképes volt. Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról 
szóló rendeletünk 2005-ben született, amely már felülvizsgálatra szorul, de megjelent az 
egészségügyi alapellátásról szóló törvény, amely szerint a települési önkormányzat 
gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi ellátásról, illetve a hozzájuk 
kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, illetve az iskolaorvosi ellátásról. A  
törvény szerint az Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletben kell megállapítania az 
egészségügyi alapellátások körzeteit, azokat a megfelelő szempontok szerint kell kialakítania. 
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A rendelet-tervezetet véleményezésre megküldtük a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek, 
és a felelős igazgató viszontválaszában annyit írt, hogy az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló  rendelet szerint a körzetek felosztása megfelelő. 
Vita nem alakult ki a bizottsági ülésen, a bizottság 6 egyöntetű igennel a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm, elnök úr! Kérdés hozzászólás, vélemény van-e? 
Nincs. Aki a rendelettel egyetért, kérem szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal megalkotta az 5/2017. (IV.03.) Az egészségügyi 
alapellátási körzetek kialakításáról szóló önkormányzati 
rendeletét 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
5/2017. (IV.03.) rendelete az egészségügyi alapellá tási körzetek kialakításáról 

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az alapellátásért felelős módszertani intézet 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy megállapítsa Rétság Város Önkormányzatának (továbbiakban: 
önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, 
valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti körzetek számát és az egyes körzetekhez 
tartozó területek elosztását. A körzethatárokat és a hozzátartozó lakosságszámot a 2016. 
január 1.-i állapotnak megfelelően az 1. számú függelék tartalmazza. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi 
alapellátást végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői, valamint 
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvosokra és védőnőkre. 
 

   3. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek 
 
3.§ 

 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel két felnőtt 

háziorvosi körzet működik.  
(2) A felnőtt háziorvosi körzetek ellátási kötelezettsége a (3) bekezdés szerinti ellátási 

területen élő 14 év feletti lakosságra terjed ki.  
(3) Az I. számú háziorvosi körzethez tartozó rétsági közterületek: 

Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca, Berkenye köz, Boróka köz, Börzsönyi út, 
Csipke köz, Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca, József Attila utca, Korányi Frigyes 
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utca, Laktanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mező utca, Nagyparkoló, Nógrádi 
utca, Petőfi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szérűskert utca, Táncsics utca, 
Templom utca, Tölgyfa utca, Vasutasház utca. 

(4) Az I. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége Tolmács községre is 
kiterjed.  

(5) Az I. számú háziorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 
 

                                                               4.§ 
 

(1)    A II. számú háziorvosi körzethez tartozó rétsági közterületek:  
Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, 
Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac tér, 
Pusztaszántó, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Szőlő utca, Takarék utca, Zrínyi Miklós utca. 

 
(2)   A II. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed.  
(3)   A II. számú háziorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

 
5.§ 

 
(1) Az I. és II. számú háziorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke 

tartalmazza.  
 

6.§ 
 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy házi 

gyermekorvosi körzet működik.  
(2) A házi gyermekorvosi körzet ellátási kötelezettsége a 14 év alatti lakosok 

vonatkozásában Rétság városra, Bánk és Tolmács községekre terjed ki.  
(3) A házi gyermekorvosi körzet  székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

 
(4) A házi gyermekorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke 

tartalmazza.  
 
 

  4. Fogorvosi körzet  
 

7.§ 
 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy 
fogorvosi körzet működik. 
 

(2) A fogorvosi körzethez tartozik Rétság város, Tolmács község és Tereske község 
közigazgatási területe.  
 

(3) A fogorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Korányi út 4. 
 

(4) A fogorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.  
 
 

5. Védőnői ellátás körzetei, iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás körzete  
 

8.§ 
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(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel két védőnői 
körzet működik. 

(2) Az I. számú védőnői körzethez tartozó rétsági közterületek: 
Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca, Berkenye köz, Boróka köz, Börzsönyi út, 
Csipke köz, Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca, József Attila utca, Korányi Frigyes 
utca, Laktanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mező utca, Nagyparkoló, Nógrádi 
utca, Petőfi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szérűskert utca, Táncsics utca, 
Templom utca, Tölgyfa utca, Vasutasház utca. 

 
(3) Az I. számú védőnői körzet területi ellátási kötelezettsége Tolmács községre is 
kiterjed.  
(4) A II. számú védőnői körzethez tartozó rétsági közterületek:  

Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, 
Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac 
tér, Pusztaszántó, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Szőlő utca, Takarék utca, Zrínyi 
Miklós utca. 

(5) A II. számú védőnői körzet területi ellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed.  
(6) A II. számú védőnői kör székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 
(7) Az I. és II. számú védőnői körzetekhez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke 

tartalmazza. 
 

9.§ 
 

(1) Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet a 8. § szerinti körzetek védőnőinek 
közreműködésével működik. 
 

(2) Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet ellátási kötelezettsége 8. §-ban felsorolt 
települések oktatási intézményeire terjed ki.  

 
                                                                   6. Ügyeleti ellátás 
 

                                                                  10.§                                                 
   

(1)  A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet tekintetében az önkormányzat teljes    
közigazgatási területe a Junimed Kft. (Székhely: 2626 Nagymaros, Őz u. 19.)által 2651 
Rétság, Laktanya u. 5. szám alatt működtetett ügyeleti ellátáshoz tartozik.  

                        
 
(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás az önkormányzat teljes közigazgatási területére vonatkozóan 

heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon 3100 Salgótarján, Szerpentin u. 19. szám 
alatt biztosított. 

 
 

11.§ 
 

7. Záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2005. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet. 
 
 
Hegedűs Ferenc                                                dr. Varga Tibor 
   polgármester jegyző 
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A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április 3. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
 
 

Függelék 
 

a 5/2017. (IV.03.) önkormányzati rendelethez 
 
Az egészségügyi alapellátás körzeteihez tartozó települések és lakosságszámuk 2016. 
január 1. állapot szerint 
 

Háziorvosi körzetek 
 

I. számú háziorvosi körzet: 
 
a. Rétság  1.454 fő 
b. Tolmács     726 fő 

 
 

II. számú háziorvosi körzet: 
 
a. Rétság  1.309 fő 
b. Bánk                623 fő 

 
 

Gyermekorvosi körzet 
 

a. Rétság  2.763 fő 
b. Tolmács     726 fő 
c. Bánk                623 fő 

 
 

Fogorvosi körzet 
 

a. Rétság  2.763 fő 
b. Tolmács     726 fő 
c. Tereske     627 fő 

 
Védőnői körzetek 

 
I. számú védőnői körzet 

 
a. Rétság  1.454 fő 
b. Tolmács     726 fő 

 
II. számú védőnői körzet 

 
a. Rétság  1.309 fő 
b. Bánk                623 fő 
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2. Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója 

Előterjesztő: Belovai Róbert rendőrkapitány 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: a rendőrségről szóló törvény előírja a rendőrkapitányságnak a 
Képviselő-testület felé történő beszámolási kötelezettséget. Ennek tett eleget az 
előterjesztéssel Rétság város rendőrkapitánya. A Képviselő-testület a 2017. évi 
munkatervében megfogalmazottak alapján elkészült a beszámoló. Az ülésen Belovai Róbert 
rendőr alezredes, rétsági rendőrkapitány is megjelent. A részletes anyag szól  a város 
közbiztonságáról, az azzal kapcsolatosan tett intézkedésekről, illetve a feladatokról is.  Első 
számú célkitűzésnek jelöli meg az anyag a lakosság szubjektív közbiztonság érzetének, illetve 
a közterületek közbiztonságának a javítását. Örvendetes tényként állapítja meg, hogy 
rendelkezésükre állnak a technikai és személyi feltételek, amelyek a szakmai feladatok 
végrehajtását biztosítják. Néhány konkrét adatot emelnék ki. Rétság városban 2016-ban 46 
bűncselekmény vált ismertté. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma az 
elmúlt hét év során folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ez jelentős eredmény. A Rétsági 
Rendőrkapitányság illetékességi területén a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak, 54 
%-át teszik ki az ismertté vált bűncselekményeknek. A vizsgált időszakban emberölés nem 
történt.  Hagyományosan jó a Rétsági Rendőrkapitányság felderítési nyomozás 
eredményességi mutatója. 2016-ban 94,4 %-os volt közterületen elkövetett regisztrált 
bűncselekmények felderítési mutatója. Rétság városban 2016-ban összesen 5 garázdaság 
történt. A nyomozás  eredményességi mutatója 92,3 %. Halálos közlekedési baleset 2016-ban 
nem történt. Az anyag tartalmazza a következő időszakra vonatkozóan a feladatokat is. 
Az ülésen a rendőrkapitány kiegészítésképpen elmondta, hogy a garázdaságok száma 
csökkent, a betörések száma nőtt. A kapitányságon dolgozók munkájával elégedett. Az egész 
közbiztonsági érzet nem csak a rendőrségnek köszönhető, köszönetet mondott a 
polgárőrségnek, illetve az önkormányzatoknak is. A hozzászólásokban elhangzott, hogy 
gratulálni kell a jó munkához, kiemelkedő a nyomozási mutató. A rendőrség  épülete 
felújításra került. Említette a hozzászóló, hogy nő a helyszíni bírság mértéke, a rendőrség 
pénzbehajtás jelleggel bírságol. Sokak számára visszatetsző, hogy a bírságok nincsenek 
arányban a jövedelmekkel. Másik hozzászóló elmondta, hogy tavaly tervben volt egy családi 
nap, amely a tervezett napon lemondásra került. Kérik, hogy ha lehet, a jövőben időben 
jelezzenek, ha probléma van. Ugyanebben a hozzászólásban hangzott el, hogy vannak a 
településnek olyan területei, ahol nagyon gyakoriak a szabálysértések.  Másik hozzászóló 
kérte, hogy a rendőrség kezdeményezze a Rétságról Budapest felé kivezető úton, ahol már két 
sáv áll rendelkezésre a belterületen,  cseréljék le az 50 km/óra sebességkorlátozást jelző táblát 
70-esre. További problémaként említette a hozzászóló, hogy a volt egészségügyi központ előtt 
célszerű lenne felülvizsgálni a villogó jelzőtáblát, véleménye szerint a villogó 40-es szám 
eltereli a járművezetők figyelmét, kérte a rendőrség együttműködését. Következő hozzászóló 
elmondta, hogy az anyag jól mutatja be a rendőrség munkáját. Elmondta a hozzászóló, hogy 
büntetéscentrikusság helyett a polgárbarát rendőrség irányába kellene elmozdulni. Akkor 
járna el helyesen a rendőr vagy hatóság, ha mérlegelne esetenként. A kapitány úr válaszában 
elmondta, hogy a rendőrségnek nem mindig van mérlegelési lehetősége. A rendezvénnyel 
kapcsolatosan elmondta, hogy adott esetben objektív okok miatt nem tudtak megjelenni, a 
jövőben törekednek arra, hogy ne forduljon elő ilyen eset. Az elismerést és a bírálatot is 
megköszönte. 
A bizottság 7  egyöntetű igennel a beszámoló elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Belovai Róbert rendőrkapitány: ezen a fórumon mondok köszönetet az önkormányzat 
támogatásáért, köszönöm a lakosságnak is a támogatását és a rendőrkapitányság dolgozóinak 
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munkáját. Megköszönöm a Megyei Rendőr-főkapitányság támogatását is az épületünk 
felújításában. Az elhangzottakat mással kiegészíteni nem szeretném. A jövőben is bízom az 
együttműködésben. 
 
Jávorka János képviselő: köszöntöm én is az alezredes urat. Köszönöm a polgárőrség 
nevében és a magaméban is a rendőrség együttműködését és remélem, hogy a jövőben ez 
ugyanígy folytatódik. 
 
Ferencsik Raymond ezredes: köszönöm a meghívást. Örvendetes, hogy a Rétsági 
Rendőrkapitányság és Rétság Város között jó együttműködés alakult ki. A Rétsági 
Rendőrkapitányság munkáját a Megyei Rendőr-főkapitányság kivételesnek értékelte. 2016-
ban felmérést hajtottunk végre, nagyon jó eredményeket kaptunk. Kiemelném a Rétsági 
Polgárőrség munkáját és együttműködését is. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Mindenki számára az egyik legfontosabb dolog talán a 
biztonság. Az előterjesztés is tartalmazza, és a számok is mutatják, hogy Rétság biztonságban 
van. A 2017. évre minden kollégának erőt és egészséget kívánok. 
Van-e vélemény, hozzászólás? Közben megérkezett dr. Katona Ernő is, így teljes létszámmal 
folytatjuk az ülést. 
Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal meghozta a következő határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
51/B/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétság Városi Rendőrkaptányság 2016. évi tevékenységéről 
készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 2017. évre 
eredményes munkát kíván a kapitányság valamennyi 
dolgozójának. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
3.  Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport 2016. évi működéséről 

Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Városüzemeltetési Csoport 2016-ban 5,75 fővel látta el a 
feladatát, melyben részt vettek a közmunkások is. Részletezi az anyag az elvégzett 
feladatokat, a közmunka programokat, diákmunka lebonyolítását, településtisztasági 
feladatokat stb. Az ülésen elhangzott az egyik hozzászóló részéről, hogy télen helytálltak a 
dolgozók. Felhívta a figyelmet, hogy a hóeltakarítási tervet be kellene tartani. Nem tartja 
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jónak, hogy egyeseknek a csoport vezetője, másoknak nem ő ad utasításokat. Egy másik 
hozzászólásban elhangzott, hogy a csoport nagyon fontos tevékenységet folytat. Mindenki 
szereti a szép környezetet. Ha gondozatlan, azt is észreveszik. Sok a kis park, amelyek szinten 
tartása erőfeszítéseket igényel. Ahhoz, hogy az elültetett növények fejlődjenek, sokat kell 
locsolni. A hóeltakarítás zökkenőmentes volt, ez köszönhető a beszerzett gépeknek is. 
Javaslatként hangzott el, hogy a város tulajdonában lévő táblákat rendszeresen fel kellene 
újítani, újra festeni, illetve a nem fizetők tábláit eltávolítani. A címert ábrázoló virágágyás 
felújítását is javasolta a hozzászóló. A csoport vezetője megköszönte az elismerést és a 
kritikákat. A bizottság a határozati javaslatot 7 egyöntetű igennel elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény van-e? 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: a Városüzemeltetési Csoport munkájához is mindenki ért 
kialakult egyfajta együttműködés, igyekeznek dolgozni. Biztos nem tökéletes, de látszik a 
munkájuk. Kritika mindig lesz, de összességében eredményesnek tartom. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester:  a kritikákat én kaptam, azt hiszem. El is ismertem. A télen 
katasztrófahelyzet is kialakult. Én akkor a saját járművemmel mentem ki. A másik probléma a 
gallyak elszállítása, valóban én adtam engedélyt, mert nem tudjuk másképpen kezelni. A cél 
az, hogy a gallyal el legyenek szállítva és ledarálva. A katasztrófahelyzetet jól kezeltük 
véleményem szerint. 
 
Ismertetem a határozati javaslatot. Aki egyetért a határozat elfogadásával, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
52/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport 2016. évi 
működéséről 
 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városüzemeltetési Csoport 2016. évi munkájáról készített 
beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. A Csoport 
munkatársaitól 2017. évben is a lakosság és az intézmények 
szolgáltatását igénybe vevők komfortérzetét javító munkát vár. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Salgai György városgondnok 
 

 
 

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Polgármesteri Hivatal által ellátandó feladatok három fő 
csoportra oszthatók. Testületi döntések előkészítése, végrehajtása, államigazgatósági, hatósági 
feladatok és egyéb feladatok. Az állandó jogszabályváltozások jelentős terhet rónak a 
köztisztviselőkre. A munkához szükséges, hogy kövessék a változásokat. Az anyagok 
előkészítése és az SZMSZ szerinti kiküldése biztosított volt. A közigazgatási, államigazgatási, 
hatósági feladatok ellátását az apparátus a jegyző felelősségével végzi. Az egyéb feladatok 
elsősorban az önkormányzathoz tatozó intézmények működtetésével függnek össze, illetve a 
város üzemeltetéséhez kapcsolódó nem hatósági tevékenységek teszik ki a munka nagy részét. 
Ezen belül a pénzügyi feladatok igen összetettek. A hatályba lépett új államháztartási 
számviteli gyakorlat jelentősen megnövelte a pénzügyi területen dolgozók munkáját. Jelentős 
változások voltak és lehet, hogy lesznek is a közeljövőben. Szintén a hivatal dolgozóinak 
feladata a nemzetiségi önkormányzatok kiszolgálása is. A hivatal végzi az Önkormányzat 
munkaügyi feladatait is. A különböző adatszolgáltatások, statisztikák teljesítése is jelentős 
többletfeladat. Említi az anyag, hogy a dolgozók bérezése régóta változatlan. Rossz a helyzet. 
A bizottsági ülésen a beszámolóval kapcsolatban elhangzott, hogy az jól tartalmazza a 
lényeget. Kiemelte a hozzászóló, hogy nem volt jogorvoslati eljárás. Ez jellemzi a 
színvonalat. A munkafeladatok elosztásában még van javítani való egy hozzászóló szerint. A 
köztisztviselők alacsony béréről elhangzott, hogy a testület előtt is ismert, de tavaly összesen 
16 havi bért kapott minden dolgozó. a nemzetiségi önkormányzatok kiszolgálásával 
kapcsolatosan elhangzott, hogy nehézkes az együttműködés. Nem tartják be pontosan a 
szabályzatokat. 
A bizottság a beszámoló elfogadását 7 egyöntetű igen szavazattal javasolja a Képviselő-
testület számára. 
 
Hegedüs Ferenc polgármester: továbbra is nagyon hiányzik a műszaki ügyintéző, valamint 
az iratkezelő. Törvénytelenül kezeljük az iratokat, ez igaz. Hozzászólás, vélemény van-e? 
Nincs. Ismertetem a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon! 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyöntetű 
igen szavazattal megalkotta az  az alábbi határozatot 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
53/2017. ( III.31.) számú határozata 

Tárgya: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi 
működéséről 

  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Polgármesteri Hivatal tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a hivatal feladat- 
és hatáskörébe tartozó feladatokat továbbra is szabályszerűen és 
határidőre, a megszokott magas színvonalon végezzék el, 
továbbra is biztosítsák az udvarias, szakszerű és gyors 
ügyintézést. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
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5. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi beszámolója és 2017. évi 

munkaterve 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A beszámoló és munkaterv szól a személyi állományról, az 
épületről és annak állapotáról, a rendezvényekről, statisztikai adatokról, a könyvtárról, a 
rétsági televízióról, illetve részletezi a 2017. évre tervezett feladatokat. Egyik hozzászóló 
elmondta, hogy az anyag jó és áttekinthető. A másik hozzászólásban elhangzott, hogy az 
anyag részletes és jó, gondosan összeállított, fényképekkel illusztrált. Az intézmény gazdag, 
sokrétű munkát végez. Az intézmény beváltja a hozzá fűzött reményeket, az épület 
felújítására felhasznált összeg a jelek szerint nem lesz kidobott pénz. A bizottság a 
beszámolót és munkatervet 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Ha nincs, akkor 
ismertetem a határozat tervezetet, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon! 
     

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
54/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi 
beszámolója és 2017. évi munkaterve 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi beszámolóját 
és 2017. évi munkatervét, azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Nándorné 

 
 

6. Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök:  A február havi ülésen fogadta el a Képviselő-testület a sport 
és civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásának feltételeit. A pályázatokat időben 
közzétettük. Pályáztak a sport egyesületek. A költségvetésben előirányzott 4.200.000 forinttal 
szemben az igényelt támogatás 8.837.000 forint. A Rétsági Városi Sportegyesület, a Rétsági 
Árpád Egyesület, az RRT Szabadidő és Motorsport Sportegyesület és a Rétsági Judo Club 
adott be érvényes pályázatot. A nyugdíjas klubok pályázataira a költségvetésben 
rendelkezésre álló eszköz 600.000 forint. Két pályázat érkezett, a Hunyadi János 
Nyugállományúak Klubja és a Rétság  Városi Nyugdíjas Klub. Ők 300.000-300.000 forintra 
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pályáztak. A civil szervezetek részére nyári programok támogatására kiírt pályázat 
költségvetésben rendelkezésre álló előirányzata 400.000 forint, az igényelt támogatás pedig, 
amelyet a Rétsági Árpád Egylet, a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület, a Kereplő Néptánc 
Egyesület és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nyújtott be 2.210.000 forintról szól. A 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pályázata  a kiírt feltételekből semmit nem tartalmaz, a 
pályázatuk sajnos érvénytelen volt. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az önálló 
egyesületeknek saját maguknak kell gondoskodniuk a működési feltételükről. Az elbírálásnál 
a létszámot, rendezvényeket, elért eredményeket és azt is figyelembe kell venni, hogy 
folyamatos-e a tevékenységük vagy csak alkalmi. Kb. 10 millió forintot biztosít az 
Önkormányzat ezeknek a szervezeteknek, de további forintosítható támogatást is kapnak, pl. 
teremhasználat, természetbeni támogatás stb. 
A bizottság javasolja az alábbi támogatások jóváhagyását: Hunyadi János Nyugállományúak 
Klubja részére 300.000 Ft, Rétság  Városi Nyugdíjas Klub részére 300.000 Ft, Rétsági Városi 
Sportegyesület 2.900 000 Ft, Rétsági Árpád Egyesület 800.000 Ft, RRT Szabadidő és 
Motorsport Sportegyesület 100.000 Ft,Rétsági Judo Club 400.000 Ft, Rétsági Árpád Egylet 
80.000 Ft, Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület 50.000 Ft, Kereplő Néptánc Egyesület 
370.000 Ft. Ezek az összegek megegyeznek az előző évivel, kivétel a Rétsági Fiatalok 
Rétságért Egyesület, ők tavaly nem kaptak támogatást. A Kereplő Néptánc Egyesületnél a 
nyári rendezvények programjainak támogatására 100.000 forinttal meg kell emelni, mert csak 
400.000 forint volt tervezve. Az egyesületek szintén pályázhatnak a TKM keretre is, 
kirándulások, belépők stb. Erre még 3.000.000 forint áll rendelkezésre a költségvetésben. 
A bizottság 7 egyöntetű igennel támogatja a fenti javaslatot a Képviselő-testület számára 
elfogadásra. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e?  
 
Varga Dávid Géza képviselő:  szerintem ez a támogatási rendszer igazságtalan, aránytalan és 
részrehajló. A Sportegyesületnél a tagok létszámát vesszük alapul,  az íjásztábornál pedig a 
táboroztatott gyermekek számát. Ha ebből a megközelítésből nézzük akkor az RRT 
támogatását 1500 fővel kellene számolni. Azt sem értem, hogy az íjászok hogyan adhatnak be 
két jogcímen támogatási kérelmet. Nem önkormányzati fenntartású. A Városi Sportegyesület 
tevékenysége kimerül a fociban. Országos tendencia, hogy a foci van előtérbe helyezve. A 
képviselőtársaim időnként gúnyos megjegyzéseket tesznek arra, hogy a kormányzat csak a 
focit támogatja, majd ugyanezt tesszük mi is. A Városi Sportegyesület tárháza kimeríthetetlen 
lenne a sportágakat tekintve. Pl. megszűnt a ping-pong, hagytuk az enyészetnek a 
teniszpályát, használhatatlan a futópálya stb.  Szükségünk lenne már régen a város 
sportkoncepciójának a kidolgozására. A keddi ülés után egy közösségi oldalon futótűzként 
kezdett terjedni egy bejegyzés, amely ezzel a napirenddel kapcsolatos, csak a száraz tények, a 
számok lettek leírva. Képviselőtársaim láthatták, hiszen igen aktívak ezen a területen is, de 
nem úgy haladnak a korral, ahogyan azt Rétság lakossága, kiemelten a fiatalok igényelnék. A 
tavaly elköltötthöz viszonyítva egyesületenként, szervezetenként, az idei, PVB által javasoltak 
szerint úgy alakulnak, hogy a Városi Sportegyesület az összes elköltött pénzhez képest 65 %-
ot kapna meg, az íjászok 27 %-ot, a Judo 36 %-ot, az RRT (érdekes adatra hívnám fel a 
figyelmet!) a 7,5 %-át, a Rétsági Fiatalok a 10 %-át, a Néptánc 18 %-át. Az aránytalanságot 
mutatja, hogy míg az Önkéntes tűzoltóknak adunk 1.3 millió  forintot a működésre, a 
Polgárőrségnek 600.000 forintot, akik hol közvetve, hol közvetlenül közfeladatot látnak el, az 
íjászoknak pedig adunk 800.000 forintot a saját szórakoztatásukra. Az is látjuk sajnos, hogy 
sem a Városi Sportklub, sem az íjászok nem vesznek részt elég régóta a városi 
rendezvényeken. Nem szerencsés minden támogatást egybefésülni. Még két sportegyesület 
tevékenységét sem lehet összehasonlítani. A támogatását sem. Javaslatom kialakítani egy 
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rendezvényalapot a civil szervezetek rendezvényeit támogatóan a Rétság hírnevét öregbítő 
vagy a rétsági lakosok szórakoztatását szolgáló szervezetek számára. A rendezvényeken lehet 
a legjobb társadalmi kapcsolatokat kiépíteni az Önkormányzat és a lakosság között. 
 
Jávorka János képviselő: nem akarok személyes vitát. Csak néhány példát. A javaslatom 
leadásánál figyelembe vettem, hogy mennyi a rétsági, mennyi a 18 év alatti tag, illetve a 
profilba hogy illeszkedik a pályázat. A Varga képviselő által elmondott számokat nem tudom 
összerakni a fejemben. Más az aktív tag és más az egy-egy rendezvényen résztvevők száma. 
Megemlíteném pl., hogy az Árpád Egylet más pályázatokból is tesz hozzá a költségekhez, 
hogy az egyhetes tábor színvonala ilyen magas színvonalú legyen. Az intenzitást, a tartalmat 
is figyelembe kell venni. Abban egyetértek, hogy a Polgárőr Egyesület nem közfeladatot lát 
el, hanem közbiztonsági kérdésekkel foglalkozik. A támogatás döntő többségét a városban 
működő kamera rendszer működtetésére használtuk, és fogjuk is. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Igazán jó megoldás soha nincs. Aki kap, az kevesli, aki nem 
kap, azért elégedetlen, nehéz értékelni és sorrendet kialakítani. Hosszú évek alatt alakult ki az 
elosztási szisztémánk. Egyetértek azzal, hogy nagyon nehéz összehasonlítani. Nem mindegy, 
hogy egy szervezetnek van egyszer egy nagyobb rendezvénye vagy egy csapat rendszeresen 
utazik, részt vesz bajnokságokon, fenntart egy pályát stb. A judosok pl. országos 
bajnokságokra is járnak. A focicsapat eredményeit tekintve, nagyon jól szerepeltek a fiatalok 
s a felnőttek is. Az Árpád Egyletnél sem egy szakosztály működik, ők is szépen szerepelnek. 
A támogatást egyesületi tagokra lehet visszaosztani, persze ez is vezethet fals eredményekhez. 
Rétságnak nincs szégyenkezni valója, jelentősen támogatja a klubok és egyesületek 
tevékenységét. A pénz természetesen soha nem elég.  Az RRT beadott igényét nem lehet 
összehasonlítani azzal, akinek 94 rendezvénye van egy évben. Az sem mindegy, hogy a 
rendezvény profitorientált-e vagy sem. Szerintem ez a felosztás a rendelkezésre álló keret 
alapján történt, amelyet még meg is kell emelni 300.000 forinttal. 
 
Varga Dávid Géza képviselő: Nem bírálatnak hangzott el részemről, hogy a Polgárőr 
Egyesület vagy az Önkéntes Tűzoltók mennyi támogatást kaptak. Értem én, hogy hosszú 
évtizedekig jó volt ez a szisztéma, de azt gondolom, ami jó újításnak látszik, azt nem szabad 
elvetni, különben még mindig barlangban élnénk. Hogy megyei szinten sikeres akármelyik 
csapat, annak nagyon örülök, de azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy pl. az RRT az idén EB-
re kvalifikált. A rendezvény Kunmadarason lesz. Az extrém napot tavaly komoly mínusszal 
zárták.  
 
Girasek Károly képviselő: Varga Dávid említette, hogy legyen civil alap. Van civil alap, én 
kezdeményeztem. Ez a nyári rendezvények alapja. A költségvetési tárgyalásokon senki nem 
javasolta, hogy emeljük fel.  Sportkoncepciót az Önkormányzati törvény szerint a 
polgármesternek kell benyújtania és a testület tárgyalja meg. Már régen kialakult egy rend, 
mely szerint az országos versenyben   résztvevő csapatok támogatása élvez elsőbbséget. A 
kialakult rendszert megfelelőnek tartom. 
 
Kotroczó Balázs képviselő: Rétság Város Önkormányzata az itt felsoroltakat kiemelten 
támogatja. Salgótarjánban a civil szervezetek összesen sem kaptak annyit, mint Rétságon. Mi 
nyugdíjasok minden alkalommal elismerjük és kiemeljük, hogy Rétságon mennyi támogatást 
kapunk. A városi ünnepségeken, rendezvényeken a Kereplősök vagy a nyugdíjasok mindig 
színvonalas produkciókkal szerepelnek. Az Önkormányzattal kötött megállapodásban benne 
lesz, hogy Rétság várost népszerűsítsék. Bárki más is támogathatja a szervezeteket vagy 
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rendezvényeket. A két nyugdíjas klub nevében itt köszönöm meg a támogatásokat, amelyeket 
a Nőnapra kaptunk Varga Dávidtól és a polgármester úrtól. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Remélem, Varga képviselőtársam a barlangot nem gondolta 
komolyan, ellenkező esetben a megjegyzését vissza kellene utasítanom. Azt szívesen láttam 
volna, ha pl. Varga Dávid képviselő leírta volna és eljuttatta volna a véleményét a 
bizottsághoz.  Nem utólag megfogalmazva, hanem az előkészítő munkában tevékenykedve 
eredményesebb lenne. A költségvetési vitában is részt kell venni és hozzászólni, javasolni. A 
vélemények lehetnek eltérőek. Nyitottak vagyunk, és mindenkit a jó szándék vezet. Csak a 
megfelelő időben kellene a véleményeket, javaslatokat, kifogásokat előadni. Ahol tudunk, 
segítünk, ebben Rétság nem szégyenkezhet. Még azt elmondanám, hogy az Extrém napra az 
Önkormányzat ingyen biztosította a területet. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A barlang hasonlatról Torgyán József jut eszembe, aki a 
parlamentben mindig azt mondta, hogy ha  elődeink, Széchenyiék is úgy gondolkodtak volna, 
mint az akkori kormány még mindig dereglyével kelnénk át a Dunán. A sértődés nélküli 
hozzászólásokat kérném mindenkitől. Varga Dávid képviselő valóban megtehette volna, hogy 
előre leírja a javaslatát. Jövőre az űrlapon ott kellene szerepelnie, hogy mekkora a 
rendelkezésre álló keret. Ne fordulhasson elő, hogy egy pályázó az egészre pályázzon. 
Igyekszünk támogatni mindenkinek a munkáját, de néha kénytelenek vagyon olyan döntést 
hozni, amely valakinek nem tetszik. Arra buzdítom képviselőtársamat, hogy bátran írjon 
előterjesztést. 
 
Varga Dávid Géza képviselő: Nem sajnálom senkitől a pénzt. Nem tartom a javaslatomat 
időszerűtlennek, hiszen még csak most fogunk dönteni. A Rétsági Fiatalok Rétságért 
kérelméhez hozzátenném, hogy van egy Nógrád Megyei Mentősnap megrendezésének terve. 
Konkrét javaslatom 200.000 forintra, az RRT támogatását pedig 500.000 forintra javasolom 
megemelni. 
 
Dr. Katona Ernő képviselő: Nekem szívem csücske a Motorsport Egyesület. Fontos az, hogy 
az Extrém Napokon sok fiatal szerepel. Őket irányítottan, szervezetten kell felkészíteni és 
egyengetni az útjukat. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Miért nem hangzottak ezek el a bizottsági ülésen? Ott 
részletesen meg lehetett volna beszélni, és nem érezné most magát kellemetlenül senki. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Egyetértek azzal, hogy valóban a bizottság ülésen kellene 
elsősorban megbeszélni és megvitatni ezeket a kérdéseket. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Én is azt mondom, hogy a focisták a többiekhez képest sokat 
kapnak. Sokszor látom, hogy az öltözőben éjszaka is ég a villany, megy a fűtés. A pálya 
előkészítést a közmunkások végzik. Akkor nem szabadna felszámolni karbantartásra 
1.000.000 forintot. Javasolom, hogy most ne módosítsuk a költségvetést, hanem ebből 
vegyünk le, és támogassuk a Rétsági Fiatalok Egyesületet és az RRT-t.  Én is mindent meg 
fogok tenni azért, hogy ezt a focisták ne érezzék meg. 
 
Varga Dávid Géza képviselő: Én nem akarok sértegetni senkit. Csupán az aránytalanságok 
ellen vagyok. De tényleg úgy gondoljuk, hogy a fiatalok nem tudják jó célokra felhasználni a 
támogatást, ahogyan a nyugdíjasok teszik? Ami a bizottsági ülésen hangzik, az nem kerül 
nyilvánosságra, az ott marad, bár nyilvános, de nem jön el senki.  
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A bizottsági ülések jegyzőkönyve majdnem szó szerinti, 
nyilvános, minden érdeklődő megnézheti. Régebben a bizottsági ülésen megjelentek a 
kérelmezők képviselői, amikor a támogatásokat tárgyaltuk. 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a motorosok 500.000 forintot 
kapjanak, kérem, szavazzon! 
Megállapítom, hogy a  módosítást a Képviselő-testület  3 igen szavazattal, 4 tartózkodással 
nem fogadta el. 
Aki a Rétsági Fiatalok 200.000 forintos támogatásával egyetért, kérem, szavazzon! a 
Képviselő-testület  3 igen szavazattal, 4 tartózkodással nem fogadta el. 
 
Aki a Hunyadi Nyugállományúak Klubja részére biztosítandó 300.000 Ft támogatással 
egyetért, kérem, szavazzon!  
       

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
55/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási 
pályázatainak elbírálása I/1. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról készített előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a 600 eFt nyugdíjasklubok részére 
biztosított előirányzat terhére a 
 
Hunyadi Nyugállományúak Klubja részére kirándulások céljára 
300.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26. önkormányzati rendeletben 
meghatározott tartalommal megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a Rétság Városi Nyugdíjasklub részére biztosítandó 
300.000 Ft támogatással egyetért, kérem, szavazzon!  
       

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK 

56/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Tárgya: Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási 
pályázatainak elbírálása I/2. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról készített előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a 600 eFt nyugdíjasklubok részére 
biztosított előirányzat terhére a 
 
Rétság Városi Nyugdíjasklub részére kirándulások céljára 
300.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26. önkormányzati rendeletben 
meghatározott tartalommal megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a Rétság Városi Sportegyesület részére biztosítandó 
2.900.000 Ft támogatással egyetért, kérem, szavazzon!     
   

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 2 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 
határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
57/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási 
pályázatainak elbírálása II/1. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról készített előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére 
biztosított előirányzat terhére a 
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Rétság Városi Sportegyesület részére – a megállapodásban 
rögzített célok teljesítésére – 2.900.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26. önkormányzati rendeletben 
meghatározott tartalommal megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a Rétsági Árpád  Egyesület részére biztosítandó 800.000 
Ft támogatással egyetért, kérem, szavazzon!  
       

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 
határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
58/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási 
pályázatainak elbírálása II/2. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról készített előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére 
biztosított előirányzat terhére a 
 
Rétsági Árpád Egyesület részére – a megállapodásban rögzített 
célok teljesítésére – 800.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26. önkormányzati rendeletben 
meghatározott tartalommal megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a Rétsági Judo Club részére biztosítandó 400.000 Ft 
támogatással egyetért, kérem, szavazzon!  
       

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete   7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK 

59/2017. (III.31.) számú határozata 
 
Tárgya: sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási 
pályázatainak elbírálása II/3. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról készített előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére 
biztosított előirányzat terhére a 
 
Rétsági Judo Club részére – a megállapodásban rögzített célok 
teljesítésére – 400.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26. önkormányzati rendeletben 
meghatározott tartalommal megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki az RRT Szabadidő és Motorsport Egyesület részére 
biztosítandó 100.000 Ft támogatással egyetért, kérem, szavazzon! 
        

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen, 
 3 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK 

60/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Tárgya: sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási 
pályázatainak elbírálása II/4. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról készített előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére 
biztosított előirányzat terhére a 
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RRT Szabadidő és Motorsport Egyesület részére – a 
megállapodásban rögzített célok teljesítésére – 100.000 Ft 
támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26. önkormányzati rendeletben 
meghatározott tartalommal megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a Rétsági Árpád Egyesület részére biztosítandó 80.000 Ft 
támogatással egyetért, kérem, szavazzon!  
       

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK 

61/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Tárgya: sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási 
pályázatainak elbírálása III/1. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról készített előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a 400 eFt civil szervezetek részére 
biztosított előirányzat terhére a 
 
Rétsági Árpád Egyesület részére – a megállapodásban rögzített 
célok teljesítésére –  80.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26. önkormányzati rendeletben 
meghatározott tartalommal megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a Kereplő Néptáncegyesület részére biztosítandó 370.000 
Ft támogatással egyetért, kérem, szavazzon!  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK 

62/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Tárgya: sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási 
pályázatainak elbírálása III/2. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról készített előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a 400 eFt civil szervezetek részére 
biztosított előirányzat terhére a 
 
Kereplő Néptáncegyesület részére – a megállapodásban rögzített 
célok teljesítésére – 370.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26. önkormányzati rendeletben 
meghatározott tartalommal megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a Rétsági Fiatalokért Egyesület részére biztosítandó 
50.000 Ft támogatással egyetért, kérem, szavazzon!     
   

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 
nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
63/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási 
pályázatainak elbírálása III/3. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról készített előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a 400 eFt  civil szervezetek részére 
biztosított előirányzat terhére a 
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Rétsági Fiatalokért Egyesület részére – a megállapodásban 
rögzített célok teljesítésére –  50.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26. önkormányzati rendeletben 
meghatározott tartalommal megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pályázatának 
érvénytelenségéről szóló határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
        

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK 

64/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Tárgya: sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási 
pályázatainak elbírálása IV/1. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
pályázatát, mely nem felel meg a kiírásban meghatározott 
feltételek egyikének sem, érvénytelennek minősíti. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a civil szervezetek programtámogatásának 400 eFt-os 
előirányzatának 100 eFt-os megemelésével egyetért, kérem, szavazzon!  
       

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK 

65/2017. (III.31.) számú határozata 
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Tárgya: sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási 
pályázatainak elbírálása IV/2. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak 
elbírálásáról készített előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a civil szervezetek programtámogatásának  
400.000 Ft-os előirányzatát 100.000 Ft-tal megemeli.  
 
A többletelőirányzat átvezetésére a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

S Z Ü N E T 
 

7.  A Polgármesteri Hivatal szervezeti és Működési Szabályzata 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A hivatal korábbi Szervezeti és Működési Szabályzata már 
több mint 15 éve íródott, mára már elavult. A javaslat keretszabályozást tartalmaz. A gyors 
elavulást, illetve a sűrű változtatást próbálja elkerülni. Az anyag második alkalommal került 
elénk, a korábbi javaslatok beépítésre kerültek. A bizottsági ülésen elhangzottak javaslatok. A 
mai napra ezek átvezetésre és beépítésre kerültek. 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását 7  egyöntetű igennel javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. 
Ismertetem a határozati javaslatot. Aki egyetért, kérem, szavazzon.   
     
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
66/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát elfogadja. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
.  
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8. Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Napköziotthonos Óvoda vezetőjének a megbízása 2017. 
július 31-én jár le. A Köznevelési törvény rendelkezik arról, hogy amikor valakinek letelik a 
vezetői ciklusa, a pályázat mellőzhető, ha a vezető ismételt megbízásával egyetért a fenntartó, 
illetve a nevelőtestület is. Egyetértés hiányában vagy ha már a harmadik ciklusát kezdené a 
vezető, kötelező a pályázat kiírása. Itt két lehetőség közül lehet választani.  Egyik: pályázatot 
ír ki a testület vagy annak mellőzésével a jelenlegi vezetőt nevezi ki. A jogszabály alapján 
ezen lehetőséggel élhet a Képviselő-testület. A bizottság a jelenlegi intézményvezető 
megbízását javasolja a nevelőtestület megkérdezését követően. A jelenlegi intézményvezető – 
bár nem erre készült – megköszönte a bizalmat, és kinevezése esetén további 4 évig vezeti az 
intézményt.  A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, kérdés, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a  
határozat tervezetet. Aki egyetért, kérem, szavazzon!      
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
67/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya:   Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat 

kiírása 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása” 
tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 67. § (7) bekezdése alapján – Vinczéné Szunyogh 
Judit intézményvezető ismételt megbízásával egyetért. Felkéri 
dr. Varga Tibor jegyzőt, hogy nevelőtestületnél írásban 
kezdeményezze az intézményvezető pályázat nélküli ismételt öt 
éves időtartamú megbízásához szükséges egyetértő nyilatkozat 
megadását. 
A Képviselő-testület az intézményvezető ismételt megbízásáról 
vagy nyilvános intézményvezetői pályázat kiírásáról a 
nevelőtestület véleményének ismeretében április 28-i ülésén 
dönt. 
 
Határidő: a nevelőtestület értesítésére: 2017. április 5. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
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9.  2017. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A polgármester úr benyújtotta a város 2017. évi karbantartási 
tervét, amely az elvégzendő munkákat tartalmazza. A bizottsági ülésen a felvetett javaslatok 
közül egyedül a Szőlő utcai telkek értékesítését javasolja kivenni a bizottság, azért, mert az a 
geodéziai  vélemény szerint nem alkalmas építkezésre, erősen úgynevezett „suvadásos” 
terület, nem garantált, hogy az a terület nem indul el lefelé. A másik változás a Nyárfa utca 6. 
szám alatti önkormányzati bérlakás felújításával kapcsolatos, a Rendőrséggel kell még 
egyeztetni. A bizottság támogatta az alábbiakat: Hriagyel Erik tavalyi kérelme alapján a 
Jásztelek utcai vízelvezetés és a megrongálódott útszakasz javítása. Felmérést kell végezni, 
műszaki megoldásra is árajánlatot kell kérni. A postától a Rákóczi út 2. szám alatti telek elé 
járda építés és védőkorlát kihelyezése. A bizottság  azzal egészített ki, hogy a Rákóczi út 34-
től a 44,szám alatti ingatlanig a járda mellett legyen védőkorlát rendszer kiegészítve. A Kresz- 
parktól az ulicskai partszakaszig vízelvezetés megoldása, a vízvezető árok folyamatos 
tisztítása a feladat. Az Iskola tér és Orgona közötti szakaszon szintén a vízelvezetés. Szintén 
felmérést kell végezni és a műszaki megoldásra árajánlatot kérni. A Rákóczi út 53. szám alatti 
társasháznál történt már vízelvezetés, de a pincébe ismét befolyik a víz. Szintén felmérést kell 
végezni. A főközlekedési útvonalakon járdavégek akadálymentesítését tartalmazza az anyag. 
Természetesen a Közútkezelővel egyeztetve szükséges, és ahol célszerű, elvégeztetni, ez 
megkönnyíti a babakocsikkal közlekedők, illetve a kerekes székekkel közlekedők dolgát. 
Mikszáth, Búzavirág és a Takarék út csatlakozásánál kátyúzni kell a területet. szerepel a 
padok festése, pótlása, virágládák elhelyezése. Támogatta a bizottság azzal, hogy a padok 
elhelyezését közösen kell eldönteni. A játszótereken lévő elemek javítása, cseréje folyamatos 
feladat, természetesen benne maradt az anyagban. A Templom utca 8. szám alatti ház hátsó 
falán omlik a vakolat, ennek a helyreállítása szintén szükséges. Szerepel még a tervben a 
Templom utcai szükséglakás felújítása, lakhatóvá tétele és a kiutalás szabályozása. A 
Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése valóban időszerű. Felmérés, árajánlat beszerzése 
szükségszerű. Nyílászárók cseréje és tetőfelújítás témakörben pályázati lehetőséget kell 
keresni. A bizottság 6 egyöntetű igennel elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 
Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, szavazzon!   
     

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
68/2017. (VI.23.) számú határozata 

 
Tárgya:   2017. évi karbantartási terv 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2017. évi karbantartási tervről szóló előterjesztést.  
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A Képviselő-testület az alábbi munkákat kívánja 2017. évben 
elvégeztetni: 
 
 

Város 
Megnevezés Előkészítő 

feladat/elvégzendő 
feladat 

Hriagyel Erik 2016. évi kérelmére a Jászteleki úton vízelvezetés, a 
megrongálódott útszakasz javítása 

felmérés, műszaki 
megoldás és árajánlat 
kérés 

Postától a Rákóczi út 2. szám alatt lévő telephelyig járda építés + 
védőkorlát kihelyezése és a Rákóczi út 34. szám alatti ingatlantól a 
Rákóczi út 44. szám alatti ingatlanig a járda mellé védőkorlát 
kihelyezése- egyeztetés szükséges 

 

KRESZ parktól az Ulicskai patakszakaszig vízelvezetés megoldása, 
vízelvezető árok folyamatos tisztítása 

vízelvezető árok 
folyamatos tisztítása 

Iskola tér és az Orgona köz közötti szakaszon vízelvezetés  felmérés, műszaki 
megoldás és árajánlat 
kérés 

Rákóczi út 53. szám alatti társasháznál vízelvezetés megoldása felmérés 
Főközlekedési útvonalakon járdavégek akadálymentesítése vállalkozó bevonásával 
Zrínyi utcában a Mikszáth utca kijárata és a Takarék u. kijárata 
közötti útszakasz kátyúzása 

vállalkozó bevonásával 

Mikszáth utca Takarék u. és Búzavirág út csatlakozások közötti 
szakaszának kátyúzása 

vállalkozó bevonásával 

Padok festése, pótlása, új padok elhelyezése, virágládák pótlása, 
meglévők festése 

saját kivitelezésben 

Játszótereken lévő elemek javítása, cseréje saját kivitelezésben + 
vállalkozó bevonásával 

Templom u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlan nyugati falának 
javítása 

vállalkozó bevonásával 

Templom utcai szükséglakás felújítása, lakhatóvá tétele 
(kiutalásának szabályozása) 

felmérés, műszaki 
megoldás és árajánlat 
kérés 

 
Polgármesteri Hivatal 
Megnevezés Kivitelezés módja 
Fűtéskorszerűsítés felmérés, műszaki 

megoldás és árajánlat 
kérés 

Nyílászárók cseréje pályázatok keresése 
Tető felújítás pályázatok keresése 
 

A munkák elvégzésére az árajánlat kérési felhívást az előkészítő 
munkák elvégzését követő ülésre elő kell készíteni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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10.  2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A közbeszerzésekről szóló törvény írja elő, hogy a 
költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig közbeszerzési tervet kell elkészítenie az 
Önkormányzatnak. Az elfogadott költségvetésünk nem tartalmaz olyan beszerzést, amely 
közbeszerzés köteles lenne. Év közben a terv módosítható, valószínűleg lesz is szükség rá. 
Jelenleg egy nullás közbeszerzési terv elfogadása van napirenden, melyet a bizottság 6 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára. 
  
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény van-e? 
 
Fodor Rita Mária, a jegyző általános helyettese: A bizottsági ülés óta egyeztettem a 
közbeszerzési tanácsadó úrral, aki korábban tanácsadója volt az Önkormányzatnak. Ő küldött 
egy kiegészített táblázatot. Ez kiadásra került mindenkinek. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki ezzel a határozattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
69/2017. (III.31.) számú határozata 

  
Tárgya:   2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az önkormányzat 2017.évi közbeszerzési tervéről készített 
előterjesztést.  
A Képviselő-testület a 2017. évi közbeszerzési tervet az 
alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

Közbeszerzés 
tárgya 

Becsült érték 
Ft 

Irányadó 
eljárásrend 

 

Tervezett 
eljárás típus 

Eljárás 
indításának 

várható 
időpontja 

Módosítás 
indoklása 

Árubeszerzés - - - - - 
Építési 

beruházás - - - - - 

Szolgáltatás - - - - - 

 

 

A közbeszerzési tervet indokolt esetben felül kell vizsgálni. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
11.  ÉMÁSZ szerződés felülvizsgálata 

Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök:  A Városi Művelődési Központ és Könyvtárban az ÉMÁSZ 
szakemberei ellenőrzést végeztek és ennek kapcsán kérték, hogy egy szerződésmódosítást kell 
még eszközölni, amelynek a költségvonzata 411.480 Ft. Korábban az ÉMÁSZ szerint csak 3x 
50 A-re volt szerződés, ezt most bővítették 3x80 A-ra bővítették, de szerződés módosítás nem 
történt. A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatosan elhangzott, hogy amennyiben  régebbi 
dokumentum nem lelhető fel, amely bizonyítja, hogy ez a bővítés egyszer már rendezve lett 
az ÉMÁSZ-szal, akkor nincs már teendő, mint ezt az összeget kifizetni, mert az intézménynek 
szüksége van erre az áramfelvételi lehetőségre. Végül a bizottság a határozati javaslatot 
egyöntetű 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozat tervezetet.  Aki egyetért, kérem, 
szavazzon!  
       

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
70/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya:   ÉMÁSZ szerződés felülvizsgálata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár ÉMÁSZ szerződés 
módosítással kapcsolatos előterjesztését.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné 
intézményvezetőt, hogy a Rétság, Rákóczi út 26. szám alatti 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár rendeltetésszerű 
működéséhez szükséges 3 db 80A-es teljesítményű áramváltó 
biztosítása érdekében az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nél eljárjon, 
valamint az áramváltók cseréje miatt az ÉMÁSZ szerződés 
módosítását aláírja.  A nagyobb teljesítményű áramváltók 
411.480 Ft-os csatlakozási alapdíjának fedezetét a Képviselő-
testület az általános tartalék terhére biztosítja. A költségvetés 
következő módosításakor a fedezet átvezetésére javaslatot kell 
tenni. 
 
Felelős: Varga Nándorné intézményvezető 
Költségvetés módosítás előkészítéséért: Dr. Varga Tibor jegyző 
Határidő: 2017. április 4. és szöveg szerint  
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12. „Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia megjelenítése 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár minden évben 
megrendezi a Költészet Napját. Ebből az alkalomból mindig kiadásra kerül egy antológia, már 
13 éve. Idén is összeállításra került a kötet. A váci  Kucsár Könyvkötészet és Nyomdát bízták 
meg a könyvkötészettel. Az árajánlat megegyezik a tavalyival. Összesen 100 példányt 
rendelnének. Az összeg szerepel a költségvetésünkben, de a szerződés megkötéséhez kell a 
testület hozzájárulása.  A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a 
határozati javaslatot. Aki egyetért, kérem, szavazzon!     
  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
71/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya:   „Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia 
megjelenítése 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár nyomdai munkák 
megrendelésére vonatkozó előterjesztését.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné 
intézményvezetőt, hogy az intézmény költségvetése terhére, az 
„Üzenetek, vallomások, strófák” című antológia 100 példányban 
történő -1450 Ft+áfa/db áron - nyomtatására vonatkozó 
szerződést a váci Kucsák Könyvkötészet és Nyomdával 
megkösse. 
 
Határidő: 2017. április 5. 
Felelős: Varga Nándorné intézményvezető 

  
 

13. Szerződés-tervezetek a május 1-i és a gyermeknapi programokhoz 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató-helyettes 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök:  A Városi Művelődési Központ és Könyvtár minden évben 
megszervezi a kultúrműsort és a gyermeknapot. Az ezekhez beérkezett szerződéstervezetek 
jóváhagyásáról van szó. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy fel kellene venni a kapcsolatot  a 
irodával, mert csak a megbízó kötelezettségeit tartalmazzák a szerződés-tervezetek. Ezt a 
jövőben meg kell tárgyalni az irodával, hogy a szerződések a megbízott kötelezettségeit is 
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teljes körűen tartalmazzák. A bizottság végül úgy döntött, hogy valamennyi szerződés 
jóváhagyását támogatja 6 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény van-e? Nincs. Aki egyetért a május 1-i 
programmal kapcsolatos határozati javaslattal, kérem, szavazzon !    

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
72/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme a 
május elsejei szerződés-tervezetek jóváhagyásáról 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelmét a május 
elsejei szerződés-tervezetek jóváhagyásáról. 
 
A Képviselő-testület  

- a Retro Világ Kulturális és Sport Egyesülettel kötendő bruttó 
818.320 Ft ellenértékű szolgáltatásról szóló szerződést,  

- a Melodika Kiadó és Kaczor Produkciós Kft-vel bruttó 241.300 
Ft, ellenértékű műsorszerződést, 

-  Farkas Sándorral (Budapest, Ferihegyi u. 97.) kötendő bruttó 
65.000 Ft ellenértékű megbízási szerződést 
jóváhagyja és felhatalmazza Varga Nándorné intézményvezetőt 
aláírásukra. 
 
A rendezvény fedezete a 2017. évi költségvetésben biztosított. 
 
Határidő: 2017. április 5. 
Felelős: Varga Nándorné intézményvezető 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki egyetért a május 1-i programmal kapcsolatos határozati 
javaslattal, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
73/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme a 
Gyermeknapi szerződés-tervezetek jóváhagyásáról 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelmét a 
Gyermeknapi szerződés-tervezetek jóváhagyásáról. 
 
A Képviselő-testület  

- a „Szép Vidék” Kulturális és Sportegyesülettel kötendő bruttó 
290.000 Ft ellenértékű szolgáltatásról szóló szerződést,  

- a Retro Világ Kulturális és Sport Egyesülettel kötendő bruttó 
171.450 Ft, ellenértékű szerződést 
jóváhagyja és felhatalmazza Varga Nándorné intézményvezetőt 
aláírásukra. 
 
A rendezvény fedezete a 2017. évi költségvetésben biztosított. 
 
Határidő: 2017. április 5. 
Felelős: Varga Nándorné intézményvezető 

 
 
14. Könyvtári bútorok cseréjére és a dokumentumok mozgatására árajánlatok 

Előterjesztő:  Varga Nándorné igazgató-helyettes  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Évek óta folyik a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
épületének és belső berendezésének a megújítása. Tavaly a padozat cseréjére került sor a 
könyvtárban, idén pedig a régi polcok cseréjére kerül sor. Ezek a polcok 46 éve kerültek 
beszerzésre, rossz állapotban vannak. Készült egy részletes terv a polcok helyéről, 
összeállításáról. A polcok árában benne van az összerakás, szintezés is. Szükséges a könyvek 
mozgatása is, erre jelentkezett egy profi cég, az M-Pakk. Referencialistájukat megtekintve 
látható, hogy szakosodtak erre a feladatra. Országos nagy intézetek költöztetését végezték. Ők 
is adtak árajánlatot, amely még változhat, hiszen a polc folyóméter arányában számolják a 
díjakat.  A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a bútorok és könyvek mozgatására profi cég 
kell, mert 40-50 ezer kötet nagy értéket képvisel. 
Az árajánlatot a bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot. Aki egyetért, kérem, 
szavazzon!       

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK 

74/2017. (III.31.) számú határozata 
 
Tárgya:   Könyvtári bútorok cseréjére és a dokumentumok 
mozgatására árajánlatok 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári bútorok 
cseréjére vonatkozó előterjesztését.  
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A Képviselő-testület a könyvtári kölcsönzés biztonságos 
feltételeinek megteremtése érdekében támogatja, hogy az 1972. 
évben beszerzett, elavult, elhasználódott könyvtári polcok 
cseréje megvalósuljon.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné 
intézményvezetőt, hogy: 
- a legjobb árajánlatot benyújtó Nagy Tibor vállalkozóval a 
könyvtári polcok cseréjére vonatkozó szerződést bruttó 
6.801.104 Ft értékben, 
- a polcok cseréje miatt indokolt 850 polcfolyóméter 
dokumentum mozgatására és tárolására vonatkozó szerződést 
1.500.000 Ft+áfa áron a M-Pakk Bt-vel megkösse.  
 
A könyvtári polcok cseréjének és dokumentumok mozgatásának 
8.706.104 Ft-os fedezetét a Képviselő-testület az általános 
tartalék terhére biztosítja.  
 
 A költségvetés következő módosításakor a fedezet átvezetésére 
javaslatot kell tenni. 
 
Felelős:  Varga Nándorné intézményvezető 
              Költségvetés módosítás előkészítéséért: Dr. Varga  

Tibor jegyző 
Határidő: 2017. április 4. és szöveg szerint  

 
 

15. Bér + S&M szerződés jóváhagyása – fekete fénymásoló géphez 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária, a jegyző általános helyettese 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök:  A Polgármesteri Hivatalban lévő bérelt fénymásoló gép 
elhasználódott, cseréjére volt szükség. A bérbeadót kérték, hogy működőképes gépet 
biztosítson. A jelenleg használt gépnek az adatai eltérnek a korábbitól, ezért szükséges a 
módosítás. A pénzügyi feltételek változatlanok, a változtatás nem érintő a költségvetést. A 
bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a szerződés elfogadását javasolja a Képviselő-testület 
számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot. Aki egyetért, kérem, 
szavazzon!        

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
75/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya:   Bér + S&M szerződés jóváhagyása – fekete 
fénymásoló géphez 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  
BÉR + S&M szerződés – fekete fénymásoló géphez -  
jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Manual 
Hungary Kft-vel kötendő szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés aláírására.  
 
A fénymásológép bérlésének előirányzata a 2017. évi 
költségvetésben biztosított. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
16. Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése irattári 

feladatok ellátására 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Egy fő szakmunkást szeretnének foglalkoztatni a 
Polgármesteri Hivatalban, aki a végzettségének megfelelően gondoskodik az irattár 
rendezéséről, selejtezésről. Segítené az ügyintézők munkáját, végezné a testületi illetve 
bizottsági anyagok előterjesztések másolását, postázását, illetve intézné a 
közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos ügyeket.  A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a foglalkoztatást támogatná. 90 %-kal. Ez 2018. 
február 28-ig tartana. A bizottság a határozati javaslat elfogadását 6 egyöntetű igen 
szavazattal támogatta és javasolta a szerződés megkötését. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a 
határozati javaslatot. Aki egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
76/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya:   Közfoglalkoztatási hatósági szerződés 
megkötésének engedélyezése irattári feladatok ellátására 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződés megkötésének 
engedélyezése irattári feladatok ellátására” tárgyában készült 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy 90 %- os állami támogatás 
mellett, 1 fő közfoglalkoztatott garantált közfoglalkoztatási 
bérrel 2018.02.28-ig alkalmazásra kerüljön.  
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A közfoglalkoztatási program önkormányzatot terhelő költség-
hányadát a 2017. évi költségvetésben tervezett összegből 
támogatja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási hatósági szerződést 
aláírja. 
 
Határidő: 2017. április 1. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

17. Támogatott foglalkoztatásra irányuló hatósági szerződés megkötésének 
engedélyezése 

Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ megkezdte 
működését. A kötelezően foglalkoztatott létszám 4 fő, jelenleg 3 fő dolgozik az intézménynél. 
Április 1-től van lehetőség a foglalkoztatási Hivatal tájékoztatása alapján 8+4 hónapos 
támogatásra lehet  igényt bejelenteni. 8 hónapig támogatnák és 4 hónap további foglalkoztatás 
terhelné az intézményt. 70 %-os a bér és bérköltség támogatása. A munkába járás 100 %-a 
támogatható. A bizottsági ülésen ott volt az intézmény vezetője, aki elmondta, hogy 
folyamatosak a tárgyalások, a családlátogatások, és arra törekednek, hogy legyen, aki mindig 
ott van az irodában. A bizottság a határozati javaslat elfogadását 6 egyöntetű igen szavazattal 
támogatta és javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a határozati 
javaslatot. Aki egyetért, kérem, szavazzon!    
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
77/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya:   Támogatott foglalkoztatásra irányuló hatósági 

szerződés megkötésének engedélyezése 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
támogatott foglalkoztatásra irányuló hatósági szerződés 
megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy bruttó 180.000,- ig, 70 %- 
os, a GINOP-5.1.1-15-2015 projekt forrásából származó 
támogatás biztosítása mellett, 2017.04.01. napjától 1 fő 
kötelezően alkalmazandó személy alkalmazásra kerüljön a 
Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központnál.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta 
intézményvezetőt, hogy a támogatott foglalkoztatásra vonatkozó 
hatósági szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2017. 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta 

 
 

18. Ingatlan használatba adási szerződés II. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök:  Folyamatos tárgyalás zajlik a Honvédelmi Minisztériummal 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületének használatára vonatkozó szerződés 
megkötése ügyében. Az ingatlan átvételéről az Önkormányzat ügyvédje, dr. Gáspár Zoltán 
tárgyalt a minisztériummal. Az ügyvéd úrnak az az álláspontja, hogy a szerződés további 
egyeztetést igényel. A bizottság az ügyvéd úr véleményét elfogadva a határozat-tervezetet 6 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a határozati 
javaslatot. Aki egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
78/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya:   Ingatlan használatba adási szerződés II. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az ingatlan használatba adási szerződésről készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Gáspár Zoltán ügyvédet, 
hogy a Rákóczi út 26. szám alatti közös tulajdonban lévő 
ingatlan használatáról, majd ingyenes tulajdonba vételéről 
további tárgyalásokat folytasson a Honvédelmi 
Minisztériummal. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
19. Konzorciumi megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: „ A humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” 
az egy pályázat címe. A támogatási konstrukcióban foglaltak alapján kérik a testület 
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hozzájárulását a konzorciumi megállapodás megkötéséhez. A  konzorcium vezetője 
Nagyoroszi lenne, tagjai pedig Horpács, Borsosberény, Pusztaberki és Rétság. Az előterjesztő, 
a Jegyző úr kitér arra is, hogy a pályázatnak milyen hátrányai is vannak. A bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy meg kellene nézni, mely önkormányzatok pályázhatnak, a hozzászóló szerint 
Rétság nincs benne, de a többi megjelölt község sem. A programterv teljesen egyezik a 
művelődési ház munkatervével. Ez nem szerencsés. Az is elhangzott, hogy ami a pályázatban 
van, annak a tervezet nem felel meg. Ráadásul nincs együttműködési megállapodás csatolva, 
amiről dönteni lehetne. A leírt tervek nem kezelik, ami a pályázatban feladatként elő van írva. 
A bizottság az előterjesztett „B” határozati javaslat elfogadását 6 egyöntetű szavazattal 
javasolja elfogadni. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a 
határozati javaslatot. Aki egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással meghozta az alábbi 
határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
79/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya:   Konzorciumi megállapodás megkötése 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván az 
EFOP-1.5.3-16 pályázat konzorciumi tagja lenni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

20. XXVI. Nógrád Megyei Vadásznap előkészítése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A februári ülésen volt már előttünk az anyag. Akkor elvi 
támogatását adta a Képviselő-testület, hogy Rétságon legyen megrendezve a XXVI. Nógrád 
Megyei  Vadásznap szeptember 9-én. A hivatalos megkeresést megkaptuk az Országos 
Magyar Vadász Kamarától.. Abban benne van, hogy mit kérnek az Önkormányzattól. 
helyszín, áram- és vízvételi lehetőség, színpad, hangosítás, megfelelő hatósági engedélyek 
beszerzése, pár fellépő, mobil WC-k, éjszakai őrzés, forgalom irányítás, ingyenes rendezvény 
látogatás és parkolás biztosítása. Dönteni kell a szervező szervezetről, illetve a szervező 
bizottság tagjait is ki kell jelölnie az Önkormányzat részéről. Két kérdést kell tisztázni, 
mondta az egyik hozzászóló. Ki kell jelölni a helyszínt, nyilván rossz idő esetén a Művelődési 
Ház jöhet szóba. Az áram illetve víz biztosítása is megoldható. A következő javaslat hangzott 
el: a szervező partner az önkormányzat legyen, és az önkormányzat részéről az erre a célra 
létrehozott bizottságunk. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület számára. 
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Hegedűs Ferenc polgármester: Azt kérem, hogy a kijelölt bizottságba Varga Dávidot is 
jelölje a testület, hiszen a végzettsége miatt is sokat segíthet. Ezt a módosítást kérem, a 
többivel egyetértek. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: azt gondolom, hogy dolgozni mindenkinek lehet. Lesz munka 
bőven. 
 
Jávorka János képviselő: Rétság térségében régen volt már vadásznap szervezve. Ez egy 
többszereplős rendezvény lesz. A civil szervezetek majdnem mindegyikét meg kell szólítani, 
mindenkinek lesz feladata. Azt kérem, hogy mindenki úgy vegyen részt, hogy a rendezvény 
eredményes és sikeres legyen. 
 
Girasek Károly képviselő: Szerintem a bizottságot nem kellene bővíteni. A bizottság kész 
munkacsoport. Javasolom, hogy mindenki dolgozzon. Én magam is bele fogok folyni a 
munkába, de nem kérem, hogy vegyenek be a bizottságba.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a módosító indítvánnyal egyetért, kérem, szavazzon! 
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a módosítást elfogadták. Ismertetem a határozati 
javaslatot. Aki egyetért, kérem, szavazzon! 
  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
80/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya:   XXVI. Nógrád Megyei Vadásznap előkészítése 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
XXVI. Vadásznap előkészítéséről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 

- a rendezvény helyszínéül a Városi Művelődési Központot és a 
Hunyadi ligetet jelöli ki, 

- szervező társszervezetnek Rétság Város Önkormányzatát jelöli 
ki, 

- Szervező Bizottság tagjainak  
o Mezőfi Zoltánt  
o Jávorka Jánost 
o Kotroczó Balázst 
o Varga Dávid Gézát választja meg. 

 
A Szervező Bizottság köteles a részletes forgatókönyvet 
egyeztetni a társszervezővel, továbbá 2017. május 19-ig 
programtervezetet és költségigényt készíteni és a Képviselő-
testület elé terjeszteni. 
 
Határidő: azonnal, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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21. Településképi Arculati Kézikönyv előkészítésének kötelezettsége 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Településkép védelméről szóló törvény újabb 
kötelezettségként írja elő, hogy legkésőbb október 1-ig rendeletet kell alkotni a 
településképről, és ehhez szükséges a kézikönyv elkészítése. Kötelező feladat, vita ezzel 
kapcsolatban nem alakult ki. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e?  
   
Jávorka János képviselő: Megnéztem néhányat a net-en, érdekes, szép anyagok, szinte egy 
kaptafára készülnek. A módszertani kézikönyv szempontjaitól eltérni nem nagyon lehet.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot. Aki egyetért, kérem, 
szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
81/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya:   Településképi Arculati Kézikönyv előkészítésének 
kötelezettsége 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének 
kötelezettségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a dokumentációt a Kovaterv Kft.-vel 
kívánja elkészíttetni. A munkák elvégzésére a Kovaterv Kft.-től 
árajánlatot és szerződés-tervezetet kell kérni. 
 
Határidő: 2017. április 10. 
Felelős Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

22. Energetikai intézkedési terv készítésének kötelezettsége 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök:  Március 16-án kaptunk tájékoztatást arról, hogy energia- 
megtakarítási intézkedési tervet kell készíteni. A határidő a mai volt, de hosszabbítást kértünk. 
Az épületeket kijelöltük.  Ez is kötelező feladat, a határozat-tervezetet a bizottság 6 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 
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Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Ismertetem a határozati 
javaslatot. Aki egyetért, kérem, szavazzon 
 !       
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
82/2017.(III.31.) számú határozata 

 
Tárgya:   Energetikai intézkedési terv készítésének 

kötelezettsége 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az energiamegtakarítási intézkedési terv készítésének 
kötelezettségéről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az energiáról szóló 
2015. évi LVII. törvény 11/A §-a alapján az 
energiamegtakarítási terveket el kell készíteni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármester, hogy a 
- Rákóczi út 20. szám alatt lévő (Polgármesteri Hivatal), 
- Rákóczi út 26. szám alatt lévő (Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár), 
- Rákóczi út 32. szám alatt lévő (vegyes használatú épület), 
- Rákóczi út 34. szám alatt lévő (részben a Család- és 

Gyermekjóléti Központ), 
- Mikszáth u. 6. szám alatt lévő (Óvoda), 
- Korányi u. 4. szám alatt lévő Fogorvosi szolgálat) 
épületek energiamegtakarítási tervére kérjen megfelelő 
képesítéssel rendelkező szakemberektől árajánlatot. 
 
Határidő: 2017. április 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

23. Víziközmű vagyonátadásra szóló szerződés előzetes véleményezése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Február 13-án tárgyaltuk ezt a napirendet, akkor a vagyon 
átadásról nem született döntés, mert a testület a megkötendő szerződés tartalmától tette 
függővé, hogy meg akarja-e tartani a víziközmű vagyont vagy átadja az államnak ingyenesen. 
A DMRV elkészítette a vagyonátadás tervezetét és ezt véleményezésre küldte meg. A 
bizottsági ülésen jelen volt Oláh Tamás a DMRV Zrt. képviseletében. Elmondta, hogy 
mindkét lehetőség adott. Több kérdés is felmerült és elhangzott néhány kritikai észrevétel is. 
A jogi kérdéseket tisztázni kell. Az a döntés született, hogy kérjük ki az Önkormányzat 
ügyvédjének a véleményét. Július 1-ig lehet dönteni ebben a kérdésben. A bizottság javaslata 
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az, hogy várjuk meg a jogász állásfoglalását. Ezt a javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal a 
bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Aki egyetért, kérem, 
szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással meghozta az alábbi 
határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
83/2017.(III.31.) számú határozata 

 
Tárgya:   Víziközmű vagyonátadásra szóló szerződés 

előzetes véleményezése 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
víziközmű vagyonátadásra szóló szerződés előzetes 
véleményezéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a szerződés-tervezetről az önkormányzat 
ügyvédjének állásfoglalását kikéri. A szerződés jóváhagyásáról 
az ügyvéd véleményének figyelembevételével később dönt. 
 
Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

24. Tervezői többletigény III. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Már több ízben tárgyaltuk, és a 300.000 forintos összeg 
jóváhagyásra is került. Most csak a szerződést kell ennek megfelelően módosítani. Technikai 
kérdés. Ígéret szerint három héten belül terveket fogunk kapni a takarófalakról. 
A bizottság 6 igen szavazatta javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki a 
határozat-tervezettel egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
84/2017.(III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Tervezői többletigény III.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
tervezői többletigényhez kapcsolódó tervezői szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező műszaki 
tervezési munkára szóló szerződés 1. számú módosítását a 
Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft.-vel jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés-
módosítás aláírására. 
 
A Képviselő-testület a tervezői többletigény 300.000 Ft + áfa 
összegét a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az 
előirányzat átvezetésére a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
25.  Tájékoztatás az Állami Számvevőszék 2017. évi ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Az ÁSZ az önkormányzatok eladósodása miatt folyamatos 
monitoring rendszert vezetett be, melynek a lényege, hogy az önkormányzatok pénzügyi 
egyensúlyát figyelemmel kísérik, illetve feltárják azokat a kockázatokat, amelyek 
veszélyeztetik a gazdálkodás biztonságát. Ezt az ÁSZ most első alkalommal Rétságon 
alkalmazta. Az ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzési kritériumoknak Rétság Város 
Önkormányzata megfelelt. A vizsgálat kockázatokat nem talált, a törvényben előírt feladatok 
ellátását szintén rendben találták. A vagyon értékének megőrzése és az eszközök pótlása 
biztosított volt. Minden érintettet, aki ebben a munkában részt vett, dicséretet érdemel. A 
bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a 
határozat-tervezetet, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
85/2017.(III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék 2017. évi 
ellenőrzéséről 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Állami Számvevőszék FV-0173-002/2017 iktatószámú 
jelentéséről készített tájékoztatót. 
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A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi, a jövőben is 
biztonságos költségvetési politikát kíván folytatni. 
 
Az eredményes működésért valamennyi érintett részére 
elismerését fejezi ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
26. Tájékoztató pályázati lehetőségekről 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Kaptunk egy rövid tájékoztatást a pályázati lehetőségekről. 
Helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése, a másik pedig az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló fejlesztések 
támogatása. a támogatási igényt hét célterületre lehet benyújtani. A bizottság a „B”változat 
elfogadását javasolta a Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a 
határozat-tervezetet, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
86/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Tájékoztató pályázati lehetőségekről 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
tájékoztatás pályázati lehetőségekről című előterjesztést. 
 
a Képviselő-testület a már elbírálás alatt lévő pályázatok 
eredményének függvényében dönt további pályázatokon történő 
indulásról. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

27. Tájékoztatás az Országos Mentőszolgálat álláspontjáról 
 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Rétsági Mentőállomáson ellenőrzést tartottak. A levélben, 
amit küldtek, kérték egy másik épület kijelölését. Részletezték, hogy milyen helyiségek 
legyenek benne. Annak idején olyan mentőállomást létesítettünk, amely nagyon jó 
körülményeket biztosított a szolgálat dolgozói részére. Ez 19 évvel ezelőtt volt. A belső 
karbantartásokat nem végezték el. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy nyitottak vagyunk, ha 
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az  OMSZ-nak más elképzelése van. A laktanyában néztek ki egy épületet. Egyeztetni 
szükséges. A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Tájékoztatom a 
Képviselő-testületet, hogy amikor az új vezető itt járt, kimentünk a mentőállomásra és a 
laktanyába is, hogy körülnézzünk. Kérte, hogy amennyiben sikerül állami támogatást 
szerezniük egy új állomás kialakításához, akkor legyünk partnerek ebben. Megállapítottuk, 
hogy a mentőállomás jelenlegi felszereltsége igen elavult, ezért Varga Dávid képviselővel 
ketten új székeket vásároltuk, hogy a szolgálat dolgozói kényelmes körülmények között 
tudjanak pihenni. Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
87/2017.(III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Tájékoztatás az országos Mentőszolgálat 
álláspontjáról 

  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Országos mentőszolgálat álláspontjáról szóló tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a Rákóczi út 32. szám alatti önkormányzati 
ingatlanban lévő, 1998. évtől térítésmentesen használt ingatlan 
helyett másik, jobb állapotban lévő önkormányzati ingatlant 
nem tud biztosítani. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a volt laktanya 
területén meglévő épület átalakításával vagy új épület építésének 
lehetőségeiről egy új mentőállomás önkormányzati forrás nélkül 
történő kialakítása érdekében. 
Az egyeztetésekről a Képviselő-testület tájékoztatást kér. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

28. RRT Motorsport Sportegyesület kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Az RRT Motorsport Sportegyesület azzal a kérelemmel 
fordult a Képviselő-testülethez, hogy az előző évekhez hasonlóan a Rétság Extrém Nap 
megrendezéséhez ingyenesen biztosítsa a terület használatát. A rendezvényt május 27-én 
tervezik megtartani. a bizottsági ülésen elhangzott, hogy az előterjesztés három kérdését 
kellene pontosítani, illetve tisztázni. A képződött szemét elszállítása az egyik, a másik az, 
hogy további bérletbe nem adható az általunk ingyenesen biztosított terület. A harmadik az, 
hogy hajnali négy óráig tervezik a disco-t, de a helyi rendeletben az van, hogy csak éjfélig 
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engedélyezett a közterületen a hangos zeneszó. Elhangzott, hogy jelentős rendezvény, pozitív 
értéket jelent, támogatni kell. A területhasználat értékét is jó lenne a jövőben tisztázni. a 
vendéglátást és kereskedelmi tevékenységet továbbra is engedni kellene, de a megfelelő 
díjfizetés ellenében. A szeméttel kapcsolatban elhangzott, hogy rendelkezésre áll egy 
konténer, az megoldás lehet. A rendezvény után helyszíni szemlét kellene tartani a 
rendezőkkel együtt. Ne merülhessen fel, hogy esetleg más szemetét kelljen elszállítaniuk. 
Fotó és jegyzőkönyv is készülhetne erről. A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadásra ajánlja. 
 
Dr. Katona Ernő képviselő: Az egyeztetést mikor és milyen formában képzelik el? 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A hangos zenével kapcsolatban nem lehet vita, a rendelet be 
nem tartása esetén a lakosság akár a rendőrséghez is fordulhat. 
 
Girasek Károly képviselő:  A helyi rendelet előírja, hogy milyen feltételek mellett lehet 
önkormányzati területet bérbe adni. Ez 50 Ft/m2 vagy /nap vagy 40 Ft/m2/nap. Ez több mint 
35 ezer m2, tehát majdnem 2 millió Ft-ot jelentene. A testület dönthet, hogy díjmentesen adja 
a területet. Álláspontom szerint ki kell mutatni a természetbeni juttatást. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki a 
határozat-tervezettel egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
88/2017.(III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: RRT Motorsport Sportegyesület kérelme 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az RRT Motorsport Sportegyesület kérelméről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az Extrém nap sporteseménynek 2017. 
május 27. napján történő megrendezése érdekében, a volt 
laktanya területén lévő lőtér mögötti betonterületnek, a mellette 
lévő 2 db hangárnak, a Hunyadi ligetnek, a 400-as futópálya 
környékének, a felújított öltöző feletti területnek ingyenes 
használatát a határozat mellékletét képező bérleti szerződés 
szerint biztosítja. 
A használat közben okozott esetleges károk fedezetéül 
kérelmező részére 150.000 Ft kaució megfizetését határozza 
meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező bérleti szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2017. május 15. 
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

29. RRT SE közvilágításbővítési kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Balla Bianka fordult a Képviselő-testülethez, hogy egy 
bizonyos útszakaszon a közvilágítást oldjuk meg. Csak közvilágítás bővítéssel lehet 
megoldani, de ezen a szakaszon az önkormányzatnak áramvételi lehetősége nincs. A 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez a terület érintett a laktanya barnamezős pályázatában. 
Ha a pályázat nyer, ez a kérdés is megoldódik. A bizottság 6 igen szavazattal a „B” határozati 
javaslatot támogatja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki a 
határozat-tervezettel egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
89/2017.(III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: RRT SE közvilágításbővítési kérelme 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az RRT SE közvilágításbővítési kérelméről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Radnóti utca-Hunyadi liget-Petőfi út 
útszakaszon a közvilágítás kiépítéséről a sportkoncepció 
elfogadásával egyidejűleg dönt. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

30. A Rétsági Polgárőr Egyesület megállapodás módosítási kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Rétsági Polgárőr Egyesület támogatási megállapodását 
tavaly októberben hagyta jóvá a Képviselő-testület. A tervezett és realizálódott összegek 
között eltérés mutatkozik. Többlettámogatást nem kér az egyesület, csak a módosítás 
engedélyezését kérik. A bizottság vita nélkül 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati-javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki a határozat-
tervezettel egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
90/2017.(III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: A Rétsági Polgárőr Egyesület megállapodás 
módosítási kérelme 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta   
a Rétsági Polgárőr Egyesület megállapodás módosítási 
kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Rétsági Polgárőr Egyesülettel a 
248/2016. (X.28.) Kt. határozattal megállapított 2016. évi 
működési támogatás céljai az alábbiak az alábbiak szerint 
támogatja: 
 

- térfigyelő kamera rendszer bővítésének feladatai 160.000 Ft 
- Tájékoztató tábla és nyomdai anyag 274.000 Ft 
- egyesületi rendezvények költségei    24.468 Ft 
- gépkocsi javítás, karbantartás   48.978 Ft 
- Polgárőrök elismerésére    82.500 Ft 
- Internet előfizetés     10.054 Ft 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 
20/2013. (XI.23.) önkormányzati rendeleten alapuló -  a 
határozat mellékletét képező megállapodás-módosítást a Rétsági 
Polgárőr Egyesülettel megkösse. 
 
Határidő:  2017. április 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc, polgármester 
 

 
31. Baranyi Bertalanné fakivágási és egyéb kérelme 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Baranyi Bertalanné fordult azzal a kérelemmel a hivatalhoz, 
hogy a Rompos-féle autósbolt mögötti három platánfa kivágását engedélyezze. A patak 
szennyezettségét is szóvá tette és annak rendbetételét, illetve rendszeres tisztítását is kérte. 
A bizottsági ülésen tisztázva lett, hogy az Önkormányzaté  a patakszakasz, a kérelmezőnek 
igaza van. A rács rendszeres tisztítása is szükséges, ez önkormányzati feladat. A platánfák 
ágai akkorára nőttek, hogy már a ház tetejét veszélyeztetik időnként. Nem a kivágás, hanem a 
túl nagyra nőtt ágak levágása megoldás lehet. a bizottság egy átalakított, „C”határozati-
javaslat elfogadását javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki a határozat-
tervezettel egyetért, kérem, szavazzon! 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
91/2017.(III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Baranyi Bertalanné kérelme 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a 
Baranyi Bertalanné kérelméről készített előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
- a 3 db platánfa lombkorona ritkítását és 
- a patakmeder önkormányzati tulajdonban lévő szakaszának 
tisztítását a Városüzemeltetési Csoport végezze el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

32. Key Telecom International Kft. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Key Telecom Kft. távközlési hálózatot szeretne Rétságon 
építeni. Már tárgyalta a Képviselő-testület többször is. A terveket is bemutatták. Már az 
egyeztetések megtörténtek, a kivitelezési munkák megkezdéséhez kérnek a tulajdonosi 
hozzájárulást, illetve a közútkezelői hozzájárulást. A bizottsági ülésen elhangzott, lesznek 
olyan szakaszok, amelyek útbontást igényelnek. A Képviselő-testület csak a tulajdonosi 
hozzájárulását adja, a hivatalnak kell majd engedélyezni a konkrét munkafolyamatokat, pl. 
útfelbontást. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal javasolta a határozati-javaslat 
elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki a kiosztott 
határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
93/2017.(III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Key Telecom International Kft. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Key Telecom Internetional Kft. kérelméről készített 
előterjesztést.  
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A Képviselő-testület a Digitális Magyarország program 
keretében megvalósuló távközlési hálózat kivitelezési 
munkáihoz a 

- Jászteleki út, 
- Szérűskert utca, 
- Börzsönyi út, 
- Mező utca, 
- Jókai utca, 
- Széchenyi utca, 
- Ady Endre utca, 
- Petőfi utca, 
- Nógrádi utca 483/2, 484/5, 485/2 helyrajzi számú ingatlanok 

kivételével,  
- Madách u. 428/1 hrsz  
- Akácfa utca, 
- Radnóti utca, 
- Hunyadi sor, 
- Laktanya út, 
- József Attila utca, 
- Korányi Frigyes utca, 
- Templom utca, 
- Táncsics Mihály utca, 
- Rákóczi út 412/20 hrsz 
- Iskola tér, 
- Kossuth utca, 
- Köztársaság út, 
- Piac tér, 
- Zrínyi Miklós utca, 
- Mikszáth Kálmán utca, 
- Takarék út, 
- Rózsavölgy utca, 
- Búzavirág utca, 
- Körtefa utca, 
- Szőlő utca, 

 
önkormányzati tulajdonú ingatlanainak használatára a beruházás 
idejére tulajdonosi hozzájárulását megadja. A közterület bontási 
engedélyt a Rétsági Polgármesteri Hivataltól kell megkérni.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
33. Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezett kérelem 

 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

Mezőfi Zoltán alpolgármester: A Városi Nyugdíjas Klubtól érkezett kérelem. 116 fő részére 
kérnek színházlátogatásra költségátvállalást. Tekintettel arra, hogy az átvállalható 70 %-os 
összeg meghaladja a limitet, a maximálisan biztosítható  átvállalás összege 150 ezer forint. Itt 
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hívom fel a jövőbeni pályázók figyelmét, hogy kérelmüket a megvalósulás előtt 20 nappal 
korábban kell beadni a kérelmet.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A bizottság 6 egyöntetű szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki a határozat-
tervezettel egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
 94/2017.(III.31.) számú határozata 
 
Tárgya: Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezett 
kérelem 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a 
Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport döntéséről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a 
Városi Nyugdíjas Klub színházlátogatás költségeiből (teljes 
költség 266.800 Ft) a maximálisan biztosítható 150.000 Ft-ot 
átvállal. 
 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint 
kell eljárni. 
 
Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
 

34. A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A február 28-án megtartott társulási tanács ülésen az a döntés 
született, hogy a szolgálat részére szakmai program megvásárlása indokolt. Ez viszont többlet 
támogatás nélkül nem tudják megvásárolni. A tanács javasolta, hogy a települések egyenként 
20-20 ezer forinttal támogassák a program megvásárlását. A javaslatot a bizottság 6 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. 
Ismertetem a határozat-tervezetet. Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  7  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK 

95/2017.(III.31.) számú határozata 
 
Tárgya: A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat kérelme 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelméről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Társulási Tanács 3/2017.(II.28.) számú 
határozatát tudomásul veszi és a Szolgálat szakmai 
programjának vásárlását és a programkövetést egyszeri 20.000 
Ft-tal támogatja. 
 
A többletelőirányzatot a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

35. SNI-s gyermek ellátása 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Az óvodában ebben a nevelési évben egy sajátos nevelési 
igényű gyermek ellátását kellene szakemberrel biztosítani. Heti két alkalommal írtak elő 
számára logopédiai fejlesztést. A fejlesztést Dóbiás Tibor logopédus vállalta. Az ehhez 
szükséges összeget az óvoda költségvetésen belüli átcsoportosítással kívánja megoldani. 
Kötelező feladat, a költségvetést nem is érinti. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal 
támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. 
Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
96/2017.(III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: SNI-s gyermek ellátása 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az SNI-s gyermek logopédiai fejlesztésének saját költségvetés 
terhére, megbízási szerződéssel történő ellátásra vonatkozó 
előterjesztést. 
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A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a szakértői bizottság 
véleménye alapján szükséges, heti kettő óra Logopédiai ellátás 
saját költségvetés terhére, megbízási szerződés keretében 
kerüljön biztosításra. 
 
Felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy a 
határozat mellékletét képező megbízási szerződést Dóbiás Tibor 
logopédussal, 2017. április 03-tól  2017. május 31-ig terjedő 
időre, heti kettő órára, bruttó 3.500 Ft óradíjjal megkösse.  
 
A logopédiai fejlesztés az intézmény költségvetése terhére, 
COFOG-ok közötti átvezetéssel biztosítható. Az átvezetésre a 
2017. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot 
kell tenni. 
 
Határidő: szerződés kötésére 2017. április 03., majd szöveg 

szerint. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 

36. Hosszú idejű ideiglenes fogyasztásmérő hely kialakítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A téma ismertetésére felkérem Jávorka János bizottsági 
elnök-helyettes urat. 
 
Jávorka János képviselő: Közeledik a május 1. Ilyenkor a Hunyadi-ligetben a 
rendezvényekre mindig ideiglenes fogyasztásmérő kerül kihelyezésre az ÉMÁSZ. Az 
ÉMÁSZ már régi oszlopokra nem kapcsol rá, csak a szabványoknak megfelelő újakra. Az a 
javaslat, hogy a Radnóti utca végére új oszlopot lehessen telepíteni egy évre. Ez a 
rendezvényeket már kiszolgálná. A vállalkozó 150.114 forintos ajánlatot adott. Ebben minden 
anyagköltség és munkadíj is benne van.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A bizottság a szóbeli előterjesztést megtárgyalta és a javasolt 
kiegészítésekkel megfogalmazott határozati-javaslatot 6 igen szavazattal támogatta. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a 
kiegészített határozat-tervezetet, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7  igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-

TESTÜLETÉNEK 
97/2017.(III.31.) számú határozata 

 
Tárgya: Hosszú idejű ideiglenes fogyasztásmérő 

helykialakítása 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Hunyadi liget megvilágítása érdekében hosszú idejű ideiglenes 
fogyasztásmérő hely kialakításának lehetőségéről készített 
szóbeli előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Radnóti út végén 1 
db oszlop elhelyezésével várhatóan egy év időtartamra 
fogyasztásmérőhely kerüljön kialakításra. 
 
A Képviselő-testület Pásztor Zoltán villanyszerelő vállalkozó 
árajánlatát elfogadja. A szolgáltatás elvégzésére a Képviselő-
testület maximum bruttó 200.000 Ft pótelőirányzatot biztosít. A 
munkának legkésőbb 2017. április 20. napig el kell készülnie. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert, hogy e határozatban szereplő feltételekkel 
Pásztor Zoltán egyéni vállalkozóval vállalkozási szerződést 
kössön.  
 
A többletelőirányzatot a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

37. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A bizottság a napirendet megtárgyalta, kérdés nem volt, egy 
kiegészítés hangzott el, hogy Walter Károly szakértő már adott választ a megkeresésünkre. A 
bizottság 6 igen szavazattal a határozat-tervezet elfogadását javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki a 
határozat-tervezettel egyetért, kérem, szavazzon! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a 
beszámolót 7 igen szavazattal elfogadta. 

 
 

38. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, illetve tájékoztatót, 
az abban foglaltakat tudomásul vette, a Képviselő-testület számára is ezt javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Erről nem kell szavaznunk. 
 

39. Egyebek 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnök:  Fábián úr megkeresett azzal, hogy jelezzem, a Kossuth utca 
felújított részén, ahol a buszok kijárnak, egy süllyedés képződött, intézkedni kellene a Penta 
felé. Valami hiba történhetett, mély süllyedés van az aszfaltban.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: A Pentával már egyeztettem, a javítást elvégezték már, át is 
vettem. 
 
Jávorka János képviselő: Nekem is ez lett volna a felvetésem. A másik, kérem a hivatalt, 
hogy a patak jobb oldalán levő fakorlát a papírboltnál már elkorhadt, ki kellene cserélni. 
lehetőleg saját erőből meg kellene oldani. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Többen felvetették, hogy a Munkaügyi Központ elektronikai 
összeszerelő dolgozókat toboroz. A volt vízügy területét megvette egy vállalkozás, felújították 
a volt Vízügy étkezdéjét. Oda toboroznak könnyű betanított munkára embereket. Szerintem 
csökkent munkaképességű emberek is jelentkezhetnének oda.  Folyamatban van 
Pusztaszántón az ultrahangzseléket gyártó üzem. Kutatásfejlesztési pályázaton akarnak 
indulni a magasabb támogatás miatt. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Két fontos dolgot szeretnék elmondani. Az iskolaigazgató 
asszony által felvetett témában határozatot kellene hoznunk. Az alaptevékenységbe bele 
kellene venni a könyvtárat. Tulajdonosi hozzájárulást kérnek. A levelet kiosztottuk. Nem 
kellene az iskolából elküldeni senkit, ha a Képviselő-testület hozzájárulna. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Április 20. a határidő, addig lesz még testületi ülés is vagy 
soron kívüli ülés. De a testület most is adhat felhatalmazást a polgármester részére. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Felteszem szavazásra a kérdést. Aki támogatja, hogy a 
polgármester a tulajdonosi hozzájárulást aláírja, kérem, szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szóbeli előterjesztést 7 igen szavazattal 
jóváhagyta. 
 
A következő nagyon fontos a Váci Egyházmegye Karitász Csoportja az önkormányzat 
segítségét kéri. A volt laktanya épületében végzik tevékenységüket, amely beázott, nyirkos 
lett, nem tudják ott tárolni az adományokat. Bezsákolták az adományokat, kérik, hogy a 
lomtalanításkor az önkormányzat segítsen azokat a lomtalanítás helyszínére szállítani. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: ugyanaz lesz a helyzet, mint a CISZ-háznál volt. Ha a 
szükséglakást fel fogjuk újítani, nekik is ki kell onnan menni. Akkor megint két elhelyezésünk 
lesz. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ma volt az iskolabővítéssel kapcsolatban egy megbeszélés. A 
középiskolát a jelenlegi bérlő ne hajlandó átadni. Ha a laktanyában találnának egy nagy 
épületet, oda esetleg átvihetnék-e az egész iskolát. Kérték, hogy említsem mert az ülésen és 
puhatoljam ki, mit szólna ehhez a Képviselő-testület.  
 
Jávorka János képviselő: szerintem az ötlet nem rossz. Gyorsan kellene azonban tisztázni, 
mert a pályázatok miatt sürget az idő. Jelezni kellene, hogy van egy ilyen elképzelés. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Lehet, hogy az iskolaudvarban a szükséges épületeket meg 
lehetne valósítani. 
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Mezőfi Zoltán alpolgármester: Kompletten át lehetne telepíteni az iskolát? Láttam korábban 
is iskolaépítési pályázatot. Érkezett hozzám egy felajánlás. Lényege, hogy egy trianoni 
határkövet helyeznének el Rétságon, ha arra méltó helyet lehetne találni. Kérem, hogy térjünk 
vissza rá. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Több tárgy nincsen, megköszönöm a munkát, az ülést 20 óra 
10 perckor bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                    dr. Varga Tibor 
  polgármester                                                                             jegyző 

 
 
 
 

  Szájbely Ernő           Jávorka János 
       jkv.hit.                                                                                   jkv.hit. 


