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8. számú  

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: 2017. április 28. napján 16 óra 00 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  
Girasek Károly  
Varga Tibor 
Fodor Rita Mária 
Vinczéné Szunyogh Judit 
Varga Nándorné 
Majnik Tamás 
jegyzőkönyvvezető 
 

polgármester  
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
PVB tag 
jegyző 
a jegyző általános helyettese 
óvodavezető 
intézményvezető 
RTV munkatárs  
 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, különös tekintettel a 
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 
Hivatásos Tűzoltóság parancsnokait.  Külön köszöntöm megjelent vendégeinket. 
Megállapítom, hogy 6 fő képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Dr. Katona Ernő 
képviselő jelezte, hogy később érkezik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Mezőfi Zoltán 
alpolgármester urat és Kotroczó Balázs képviselőtársamat.  Dr. Szájbely Ernő PVB elnök úr 
jelezte, hogy napirend előtti felszólalási lehetőséget kér. Aki a javaslatot elfogadja, kérem, 
szavazzon. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadta.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök:  
Tisztelt Képviselő-testület! 
Az április 4-i lakossági fórummal kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot megosztani, 
egyúttal kérem hozzászólásom csatolását az ülésről készült jegyzőkönyvhöz, az SzMSz  9. § 
(3) bekezdés d) pontja alapján. 
 
A lakossági fórumnak nem az a rendeltetése, hogy a képviselők egymással vitatkozzanak, és 
egymásra megjegyzéseket tegyenek, ezért nem lehet szó nélkül hagyni, hogy a polgármester 
úr megint nem tagadta meg önmagát, mint már oly sokszor, ismét elkezdett személyeskedni, 
megjegyzéseket téve egyes képviselők tevékenységével kapcsolatosan. Sokat hallottunk már 
eddig is arról, hogy ki mennyibe kerül a városnak, sőt azt is, hogy ki hogyan nem dolgozik 
meg a jogos járandóságáért. A polgármester úr úgy tesz, mintha Ő nem az önkormányzattól 
kapná a fizetését. Érdekes módon azt még soha nem hallottam tőle, hogy az Ő polgármesteri 
tevékenysége mennyibe is kerül a város adófizetőinek. Akkor én most elmondom:  évi 9.5 
millió Ft-ba. Igen, ennyibe kerül Ő a városnak, vagy ahogy Ő szokta fogalmazni, ennyibe „fáj 
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a városnak”. A múltkor elhangzott a polgármester úr szájából, hogy az ő fizetését az állam 
szabja meg. Ez igaz, csakhogy azt már elfelejtette hozzátenni, hogy ezt nem az állam fizeti, 
hanem a rétsági adófizetők.  
 
A beszédében nem tetszett, hogy a személyeskedések mellett, megjegyzéseket fűzött a 
beszámolóban elhangzó több adathoz és tételhez is, mondván, hogy Ő ezzel sem, meg azzal 
sem értett egyet, de sajnos leszavazták. Ezek a megjegyzések nem idevalók!  
A polgármesternek az éves beszámolóban az a feladata, hogy elmondja a tényeket, 
beszámoljon az elvégzett munkáról, nem pedig az, hogy minősítse a Képviselő-testület 
döntéseit. Ezt megteszi úgyis nap mint nap akár a hivatalban, vagy akár az utcán.   
 
 A polgármester úr az eddigi tapasztalatok alapján képtelen arra, hogy elfogadja mások 
véleményét, ha az nem egyezik az övével.Pedig végre tudomásul kellene venni, hogy a 
Képviselő-testület hét főből áll, és mindenkinek csak egy szavazata van, így a 
polgármesternek is. A képviselő-testületi döntések meghozatala nem egy egyszemélyes 
műfaj, és aki ezt képtelen elfogadni, nem igazán érthető, hogy miért akar polgármester lenni, 
hiszen egy polgármesternek pontosan a különböző véleményeket egyeztetni,összehangolni 
tudó vezetőnek kellene lennie. Az összefogást, és az együttműködést nem csak szavakban 
kellene hangoztatni, hanem a mindennapi gyakorlatban is így kellene eljárni. Sajnos a 
polgármester úr egyeztetésre, párbeszédre, együttműködésre nem hajlandó az általa 
személyes ellenségének kikiáltott képviselőkkel. 
 
Nálunk Rétságon úgy van az, hogy akiknek más a véleménye, mint a polgármesteré, azok 
bizonyos körökben  rögtön a város ellenségei lesznek, akik csak akadályozzák a polgármester 
munkáját, és ezzel meg akarják gátolni a város fejlődését, gyarapodását. Azt próbálja ugyanis 
a polgármester lépten-nyomon elhitetni, hogy minden remek ötletét leszavazza a sokat 
emlegetett négy képviselő, akiknek csak azon jár az eszük, hogy hogyan tudnak ártani a 
városnak. Ez jött le a lakossági fórumon általa elmondottakból is, és ezt terjesztik a 
polgármester fenti véleménye alapján az egyoldalúan tájékoztatott, félrevezetett hívei, utcán, 
boltban, kocsmában egyaránt.Ez egy szánalmas, valótlan és felháborító hazugság, ezt most 
és itt is egyértelműen kijelenthetem, megerősíthetem.  
 
Konkrét felvetése volt a lakossági fórumon a polgármester úrnak, hogy nem csak leszavazzuk 
az általa benyújtott előterjesztéseket, hanem többször le is vesszük azokat a napirendről . 
Igen, ez bizony előfordul, mint az éppen az elmúlt havi ülésünkön is megtörtént, amikor olyan 
pályázati lehetőséget terjesztett be a polgármester úr, melyet bizonyára el sem olvasott, hiszen 
abban a pályázatban csak 10.000 lakosnál népesebb városok indulhattak, ezért voltunk 
kénytelenek javasolni a napirend levételét. Kérdezem én, ezzel mit kellett volna csinálnunk? 
Jóváhagynunk, és ezzel nevetség tárgyává tenni, és lejáratni a Képviselő-testületet?  
 
Volt még a fórumon egy olyan felvetés a részemről, hogy minden, a város számára előnyös és 
hasznos előterjesztés eddig is támogatva lett, és támogatva lesz a jövőben is, de, a város 
számára előnytelen dolgokat nem lehet megszavazni. A polgármester úr példát kért erre. 
Akkor hadd mondjak konkrét példákat is: ilyen volt a műfüves pálya kialakításáról szóló 
előterjesztés, mely a város számára rendkívül előnytelen konstrukcióban valósulhatott volna 
meg, vagy az ún. napelemes erőmű kérdése, mely szintén ebbe a kategóriába tartozott.  
Ezekkel valakik  nagyon jól jártak volna, de az nem a város lett volna! Az előkészítetlen 
előterjesztések hosszabb listáját  fel lehetne itt sorolni, melyeket egy felelősen és józanul 
gondolkodó testület egyszerűen nem támogathatott. Csak arra voltak jók, hogy lám, ezek ezt 
sem támogatják. 
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Higgyék el, hogy egy-egy fontos döntés előtt nagyon sok dolgot kell mérlegre tenni, és 
bizony olykor látni kell a sokszor csábítóan hangzó ajánlatok mögé is. Ehhez megfelelő 
tudás, tájékozottság,  kellő ismeret és tapasztalat szükséges. Nem lehet meggondolatlanul, 
forrófejűen beleugrani különböző dolgokba. Bizony a testületi döntésekre alaposan fel kell 
készülni, mérlegelni kell az előnyöket, hátrányokat, utána kell nézni sok mindennek, 
tájékozódni kell, és higgyék el, ez nem maradiság, meg életkor kérdése, hanem ez a normális 
rendje a képviselői munkának. Jó döntéseket csak így lehet meghozni, melyek valóban a 
város érdekeit szolgálják. 
 
Nem lenne jó még egyszer olyan helyzetbe hozni a várost, mint amilyenbe a 2006-2010. 
közötti ciklus végére került, amikor még a bérek kifizetésére is hitelt kellett felvenni, mert 
üres volt a kassza, annak ellenére, hogy abban a ciklusban még helyi adót is emeltek. A 
jelenlegi felelős gazdálkodás megfelelő tartalék-keretet biztosít a biztonságos működéshez, 
amit nem adóemeléssel, hanem felelős döntésekkel biztosít a Képviselő- testület. 
 
Végezetül azt tudom javasolni polgármester úrnak, hogy ne a gyerekes utcai propagandával 
töltse az idejét, ne a képviselőket igyekezzen lejáratni, hanem próbáljon inkább felnőni a 
feladatához, hiszen ezért kapja a nem kevés fizetését a rétsági adófizetőktől. 
 
Hozzászólásomat írásban leadtam, melyet kérem a jegyzőkönyvhöz csatolni!  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Legközelebb fogok reagálni erre, hogy ne raboljuk a 
vendégeink idejét. Van-e valakinek a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatosan indítványa? 
Nincsen. Kérem, hogy a 3. napirendet vegyük előre, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a javaslattal egyetért. Ismertetem a napirendi 
pontokat. 
 

1. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság és a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
beszámolói 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

2. 2016. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

3. Közszolgáltatási rendelet elfogadása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

4. Az önkormányzat gazdasági programja 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
5. Ajánlat elbírálása részesedés megvásárlására 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

6. Szociális Szolgáltatási Koncepció elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
7. Tájékoztató pályázati lehetőségekről (szociális tűzifa) 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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8. Árajánlat elbírálása Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
9. Helyi vízkár-elhárítási terv készítésére tett árajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

10. Víziközmű vagyonátadásra szóló szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
11. Óvodai körzethatárok kijelölése 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

12. Döntés intézményvezetői megbízásról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

13. Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programjának 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 

 
14. Környezetvédelmi program elkészítésére árajánlatok kérése 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

15. Önkormányzati bérkompenzáció lehetősége 
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 

 
16. Tóth Ferenc plébános úr kérelme 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

17. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
18. Alenyin Olivér Kérelme. 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

19. Fakivágási kérelem 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
20. TKM kérelmek 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 

21. Tájékoztató a követelések állományáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
22. Nyárfa út 4. szám alatti társasház lakóinak kérelme 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

23. A Mindszenthy–Pallavicini emlékmű parkosításával kapcsolatos tennivalók és 
feladatok 
Előterjesztő: Jávorka János képviselő és Mezőfi Zoltán alpolgármester 
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24. A Laktanya út közvilágításának kialakítása 
Előterjesztő: Jávorka János képviselő 

 
25. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
26. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 

végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

27. Egyebek 
 
Kérem szavazzon, aki az ismertetett napirendi pontok tárgyalásával egyetért. Megállapítom, 
hogy mai ülésünk napirendi pontjait a Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta, és az 
alábbiak szerint tárgyalja.  
 

1. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság és a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
beszámolói 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság és Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége eleget téve a kötelezettségének, 
elkészítette a 2016. évről szóló beszámolóját. A tűzoltó-parancsnok a működési területéhez 
tartozó önkormányzatok képviselő-testületének beszámolási kötelezettséggel tartozik. A 
bizottsági ülés április 25-én 6 jelen lévő taggal végig határozatképes volt. A bizottsági ülésen 
megjelentek Tóth Gábor tűzoltó-alezredes, Mucsány Roland tűzoltó-főhadnagy és Vincze 
Sándor tűzoltó-alezredes. Az ülésen elhangzott, hogy a beszámoló részletes, és tartalmazza az 
elvégzett feladatokat. A tűzoltó őrs jól beilleszkedett a járásba, a megítélése pozitív a lakosság 
és az önkormányzat részéről is. Az önkormányzattal rendszeres a kapcsolatuk, de a civil 
szervezetekkel és a polgárőrséggel is. Minden hozzászóló elismeréssel szólt a beszámolóról és 
az igazgatóság munkájáról. Egy hozzászóló elmondta, hogy a közúti ellenőrzések során 618 
jármű került megállításra, ebből 80 szállított veszélyes árut. A hozzászóló a közúti 
ellenőrzések számának növelését javasolta. Vincze Sándor egyetértett a hozzászólóval. 
Növekszik a Rétságon áthaladó járművek száma, ez több mint 16 ezer jármű naponta. Vincze 
úr elmondta, hogy az autókat csak bizonyos helyeken lehet megállítani. Az ellenőrzési szám 
megyei viszonylatban az előírt felett van. Az önkormányzat nevében a polgármester úr is 
megköszönte a katasztrófavédelem munkáját. További sikereket és kitartást kívánt a bizottság 
is. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal mindkét beszámoló elfogadását javasolja a 
Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e?  
 
Tóth Gábor tűzoltó-parancsnok: Örülök, hogy itt lehetek, családi kötődésem is van az 
édesapám révén. Köszönöm a Képviselő-testület munkáját és támogatását annak érdekében, 
hogy itt az őrs létrejöhessen és működhessen. Külön kiemelem az önkéntesek és a segítő 
szervezetek, pl. a polgárőrség szerepét is. Bízom abban, hogy a továbbiakban is jó lesz az 
együttműködést.  
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Hegedűs Ferenc polgármester: A Képviselő-testület, a város és a környező települések és a 
magam nevében is megköszönöm a munkájukat és erőt, egészséget kívánva köszönöm, hogy 
megtiszteltek a jelenlétükkel. 
 
A vendégek távoznak. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a tűzoltóság beszámolójával kapcsolatos 
határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazatta meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
97/a/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi 
beszámolója 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi munkájáról 
készített beszámolót.   
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. A 
katasztrófavédelmi munkában dolgozóknak munkájukért 
köszönetét fejezi ki és további eredményes jó munkát kíván. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a katasztrófavédelem beszámolójával kapcsolatos 
határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
98/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2016. évi beszámolója 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi 
munkájáról készített beszámolót.   
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A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. A 
katasztrófavédelmi munkában dolgozóknak munkájukért 
köszönetét fejezi ki és további eredményes jó munkát kíván. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

2.  A 2016. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A folyamatos egyeztetések, változások, beszerzett 
állásfoglalások alapján indokolttá vált a 2016 évi költségvetés 4 tételének módosítása. A 
főösszeg nem változott, csak néhány apró változtatást javasoltak a bizottsági tagok. A 
bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
módosítást. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény van-e? Ha nincs, akkor kérem, hogy aki 
egyetért a 2016. évi költségvetés módosításával, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal 2 nem ellenében megalkotta az alábbi rendeletet. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2017. (….) önkormányzati rendelete 

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

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

 
1.§ 

A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 

A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.120.288 Ft-ban állapítja meg. 

 

2.§ 

 

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

 

(1) A Képviselő-testület az 1.120.288 ezer Ft bevételi főösszegből  
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a) felhalmozás célú bevételt 358 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 698 374 ezer Ft-ban
C) 2015. évi pénzmaradványt 421 556 ezer Ft-ban  

 

állapítja meg. 

(2) Az 1.120.288 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

Önkormányzat összesen: 
Beruházás 42 054 ezer Ft-ban
Felújítás 45 555 ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz 71 199 ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen 158 808 ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás 192 373 ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok 49 260 ezer Ft-ban
Dologi kiadás 172 131 ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás 1 712 ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 11 742 ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása 197 794 ezer Ft-ban
Szociális ellátás 37 516 ezer Ft-ban
Működési kiadás 662 528 ezer Ft-ban
Tartalék 48 952 ezer Ft-ban
befektetés 250 000 ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen 1 120 288 ezer Ft-ban  

 
 
 

összese

(4) Az önkormányzat  

a) m
űködési egyenlegét + 35.846 eFt-ban, 

b) f
ejlesztési hiányát 158.450 eFt-ban, 

c) t
artalék és befektetés egyenlegét  298.952 eFt-ban  állapítja meg. 

3.§ 

A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe alábbi rendelkezés lép 

 

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének  bevételi és kiadási 
előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  

 
                                                                                                       (1.000 Ft-ban)  

Bevételi főösszeg 901 724 Kiadási főösszeg 901 724
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 32 037 Személyi jellegű kiadás 77 036
Támogatásérték bev. 52 018 Járulék 17 632
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 47 Dologi kiadás 115 275
Helyi adó 316 566 Pénzbeni ellátás 37 516
Átengedett adó 8 611 Támogatásértékű kiadás 1 712
Központi támogatás 84 045 ÁHT-n k. pe. Átadás 11 742
Működési bevétel össz. 493 324 Intézményfinanszírozás 197 794
Fejlesztési célú bevétel 358 Fejlesztési kiadás 144 065
Pénzmaradvány 408 041 Tartalék 48 952

Befektetés 250 000  
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 (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. 

számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. 

  

4.§ 

 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
(4) A

 R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
(5) A

 R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 
 

7.§ 

 

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

 

8.§ 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Varga Tibor  

       polgármester                                             jegyző 

 

 

3.  Közszolgáltatási rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A hulladékról szóló törvény kötelezővé teszi a 
közszolgáltatási rendelet felülvizsgálatát. A most előterjesztett rendelet a Zöld Híd Kft. által 
elkészített mintára épül. Összhangban van a csatolt és aláírt hulladékgazdálkodási 
szerződéssel. A bizottsági ülésen 1-2 apró javítást javasoltak.  A bizottság a rendelet 
elfogadását javasolja 6 egyöntetű igennel. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki a rendelet 
elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet. 

 
Rétság Város Önkormányzat 

Képviselő- testületének 6/2017. (….) számú önkormányzati rendelete 
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a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § és 88. § (4) bekezdése alapján hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 
a következőket rendeli el. 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § A rendelet tárgyi hatálya Rétság településen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására 
és kezelésére valamint a Rétság Város Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki. 

 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
 
1. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény 
szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el, 
e rendelet értelmében a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.. 
2. hulladékbirtokos: a hulladéktermelő (az ingatlanhasználó), továbbá bármely jogalany, akinek vagy 
amelynek a hulladék a birtokában van (többek között az ingatlantulajdonos). 
3. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a 
lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szerződéses jogviszony 
keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres 
időközönként rendelkezésére áll. 
4. települési hulladék: elsősorban háztartásokban képződő, így a lakásokban, lakóingatlanokban, a 
pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben 
és területein, valamint olyan gazdálkodóknál, intézményekben képződő hulladék, amely minőségében 
hasonlít a háztartásokban keletkezőhöz. 
5. vegyes, maradék hulladék: a közszolgáltatás keretében rendszeresen gyűjtött olyan települési 
hulladék, amely elkülönített gyűjtésben nem gyűjthető. 
6. elkülönítetten gyűjtött hulladék: a közszolgáltató által meghatározott módon külön gyűjtött (pl. 
házhoz menő vagy gyűjtőszigetes gyűjtésben) olyan hulladék, amelyek további hasznosítása 
megoldott. Így többek között a hasznosítható csomagolóanyagok és a zöldhulladék. 
7. hasznosítható csomagolóanyagok: Olyan a közszolgáltató által meghatározott anyagok, amelyek 
valamilyen termék csomagolását képezik.  
Így többek között papír, fémdobozok (üdítős- és konzervdoboz), műanyag csomagolás (bevásárló 
táskák, zacskók, italos palackok, mosószeres, öblítős flakonok), és a társított csomagolás is, mint 
például az italos karton (tejes és üdítős dobozok). 
8. zöldhulladék: elsősorban zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag lebomló hulladék. Így 
többek között a falevél, elpusztult növényi maradványok, gyomok, gallyak, nyesedékek, fűkaszálék. 
9. lomhulladék: minden olyan hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény 
méreteit meghaladja (használt bútor és háztartási eszközök, hűtőszekrény, szőnyegek, stb), kivéve az 
elkülönítetten gyűjtött hulladékok, építési és bontási törmelék, gépjármű és ipari berendezések 
alkatrészei, veszélyes hulladékok.  
10. veszélyes hulladék: a Ht. 1 mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzővel 
(robbanásveszélyes, oxidáló, tűzveszélyes, irritáló, toxikus, fertőző, rákkeltő, maró, reprodukciót 
károsító, mutagén, erősen allergén, környezetre veszélyes) rendelkező hulladék. Így többek között 
elemek, akkumulátorok, festék és oldószer maradékok, növényvédő szer maradékok és göngyölegeik, 
lejárt gyógyszerek és maradékaik, fénycsövek, olajjal szennyezett anyagok, azbeszt tartalmú bontási 
hulladék, állati tetemek, háztartási savak és lúgok maradékai. 
11. házi komposztálás: hulladék megelőzés egyik lehetősége, ahol a saját tevékenységből származó 
zöldhulladékot és konyhai előkészítés hulladékát a tulajdonos a saját kertjében komposztálja, valamint 
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a kész komposztot saját célra felhasználja. Így a zöldhulladék nem kerül elkülönített gyűjtésre és 
elszállításra, illetve nem keveredik a vegyes, maradék hulladékkal. 
12. elhagyott hulladék: minden olyan hulladék, amelytől a birtokosa nem a jogszabályokban előírt 
módon vált meg, azaz nem adta át a közszolgáltatónak vagy más hulladékkezelési engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak. Ide tartozik gyűjtőszigetek mellett elhelyezett hulladék is. A hulladék 
begyűjtéséről és kezeléséről a hulladék birtokosának kell gondoskodnia. Amennyiben a hulladék 
birtokosa (termelő) nem állapítható meg, akkor közterületeken a helyi önkormányzat, magánterületen 
pedig az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az elhagyott hulladék összegyűjtésről és 
kezelésről. 
13. koordináló szervezet: Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

 
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület határai 

 
3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatási terület határai: 
       Rétság település közigazgatási területe. 
 

 
3. A közszolgáltató 

 
4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tulajdonában 
lévő Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató 
(továbbiakban Közszolgáltató) végzi. Székhelye: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatónak tagjai, alvállalkozói nincsenek, a 
közszolgáltatást egyedül végzi.  

 
 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja  
 

5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írásban rögzített, legfeljebb 10 évre 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján történik. 
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a 
változás bekövetkezte előtt 15 nappal a Közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény 
formájában tájékoztatást nyújt. 

 
(3) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat fizet a Ht.-ben, valamint miniszteri rendeletében meghatározott feltételek 
szerint. 
 

6. § (1) A települési hulladékok közül a vegyes, maradék hulladék szállítása hetente 1 alkalommal a 
Közszolgáltató honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon történik. 

 
(2) A vegyes, maradék hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a 
saját tulajdonában lévő, vagy a Közszolgáltatótól bérelt és a Közszolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el úgy, hogy annak fedele lecsukható legyen és a hulladék 
átöntése a szállító járműbe akadálymentesen történjen. A kihelyezett gyűjtőedény nem 
akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat. A hulladék kihelyezése a szállítást megelőző 
napon 18 órától megengedett, de legkésőbb a szállítási nap reggel 6 óráig kötelező. 
 
(3) Az alkalmazható gyűjtőedények 

a) 60 literes, megengedett hulladékmennyiség: 15 kg,  
b) 80 literes, megengedett hulladékmennyiség: 20 kg,  
c) 110-120 literes, megengedett hulladékmennyiség: 30 kg, 
d) 240 literes, megengedett hulladékmennyiség: 60 kg, 
e) 1100 literes megengedett hulladékmennyiség: 275 kg, 
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f) a közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő 
zsák. 
 

7. § Közszolgáltató a honlapján közzétett módon lehetőséget ad vegyes, maradék hulladék gyűjtésére 
alkalmazható hulladékgyűjtő zsák beszerzésére. Közszolgáltató a vegyes, maradék hulladék 
gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladékgyűjtő zsákért a hulladék elszállítási és 
kezelési díjat is magában foglaló térítést kér. 
 

8. § (1) Amennyiben a gyűjtő edényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, és erről 
a Közszolgáltató az erre alkalmas értesítőn az ingatlanhasználót értesítette, a Közszolgáltató 
gondoskodik az edényzet saját költségén történő megjavításáról, – ha az nem lehetséges a 
cseréjéről. 
 
(2) Amennyiben a gyűjtőedény megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, és erről a 
Közszolgáltató az ingatlanhasználót nem tájékoztatta, de az ingatlanhasználó 48 órán belül 
bejelentést tesz, akkor a Közszolgáltató rendszerfelügyelője kiszáll az adott ingatlanhoz 
kivizsgálni a bejelentést. A panasz pozitív elbírálása esetén a Közszolgáltató gondoskodik az 
edényzet saját költségén történő megjavításáról, – ha az nem lehetséges a cseréjéről. Amennyiben 
az ingatlanhasználó hibájából történt a rongálás, tájékoztatást kap az ingatlanhasználó az edényzet 
cseréjének szükségességéről. Az ezzel járó költségek viselése az ingatlanhasználót terheli. 
 
(3) Amennyiben a Közszolgáltató tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó számára bérbe adott 
gyűjtőedény a rendeltetésszerű használat során elhasználódik, Közszolgáltató saját költségén 
másik gyűjtőedényt biztosít.  
 

9. § Közszolgáltató megtagadhatja a gyűjtőedény kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását, ha: 
 
(1) Mérgező, veszélyes, folyékony, robbanó vagy olyan hulladék kerül elhelyezésre, amely a 
kiürítéssel, későbbi hulladék feldolgozással foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy 
életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi, feldolgozása során az egyéb műszaki 
berendezésben rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása során pedig veszélyezteti a környezetet. 
 
(2) A hulladék elhelyezése során beszorul az edénybe. 
 
(3) A gyűjtőedény hulladékkal együttes súlya meghaladja a megengedett hulladékmennyiséget. 
 

10. § (1) Közszolgáltató megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében  
(a) akik a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérték - a szüneteltetés idejére,  
(b) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem alkalmas 
hulladékgyűjtő edénybe, nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba- 
helyezte el a hulladékot. 
 

11. § Amennyiben az ürítés elmarad, a Közszolgáltató dolgozói az ürítés elmaradásának okáról 
haladéktalanul értesítik az ingatlanhasználót.  

 
12. § (1) Közszolgáltató elsősorban háztartásonkénti elkülönített (továbbiakban: szelektív) 

hulladékgyűjtést, lakótelepi, lakóparki környezetben gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtést, 
vagy ezek kombinációját üzemelteti. 
 
(2) A szelektív hulladékgyűjtés a lakosság számára díjmentesen biztosított szelektív 
hulladékgyűjtő zsák vagy edény alkalmazása mellett történik. Szállítása kéthetente 1 alkalommal 
a Közszolgáltató honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon történik. A szelektív 
hulladék kihelyezése a szállítást megelőző napon 18 órától megengedett, de legkésőbb a szállítási 
nap reggel 6 óráig kötelező. 
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(3) A zöldhulladék szállítása április 1-től november 30-ig terjedő időszakban a Közszolgáltató 
honlapján és hirdetményeiben meghatározott napon és gyakorisággal történik. A zöldhulladék 
gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, 110 liter 
űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy edényben történik. Egy ingatlan 
esetében, a kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 db zöldhulladék gyűjtő zsák helyezhető a 
közterületre. A zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákot a közszolgáltató hozza forgalomba, a zsák 
díját és értékesítési helyszíneit a Közszolgáltató honlapján teszi közzé. 
 
(4) A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásán felül kötegelt elszállítás is 
biztosított. A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem 
ömlesztve, hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, 
ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 100 cm, és a kihelyezett mennyiség 
össztérfogata maximum 1 m3 lehet. 
 
(5) Közszolgáltató két alkalommal, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban biztosítja a 
karácsonyi fenyőfagyűjtést és elszállítást. 
 

13. § (1) Közszolgáltató, az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban, évi egy alkalommal, 
felügyelt gyűjtőpontos lomtalanítást végez, melynek keretében háztartásonként legfeljebb 1 m3, 
kizárólag a nagydarabos lomhulladék kerül átvételre. A lomelszállítás időpontját Közszolgáltató 
tájékoztatója, hirdetménye határozza meg. Közszolgáltató, legalább évi egy alkalommal 
gondoskodik a településen keletkező elektronikai hulladékok díjmentes átvételének 
megszervezéséről. 

 
 

5. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

14. § (1) A közszolgáltatási szerződés és a Ht. vonatkozó rendelkezései alapján Közszolgáltató köteles  
 

(a) a közszolgáltatási szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat 
ellátni, 
(b) az elmaradt szállítást a szállítást akadályozó tényező megszűnését követő legkésőbb 48 
órán belül elvégezni. 
(c) honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
valamennyi fontos információt elhelyezni, 
(d) az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálni, javaslatot tenni, és arról az érintettet 
érdemben 15 napon belül tájékoztatni. 

 
(2) A Közszolgáltatónak joga van a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a 
közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondani. 

 
 

6. Az ingatlanhasználó jogai, kötelezettségei 
 

15. § Ingatlanhasználó az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékra 
vonatkozóan jelen rendelet 4. pontjának, valamint a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ának figyelembe vételével jár el. 

 
16. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges 

feltételeket a Közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. 
 

(2) Az ingatlanhasználó köteles: 
a) a személyében történő változás esetén vagy új ingatlan vonatkozásában, ha 
ingatlanhasználat kezdődik, a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni a 
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Közszolgáltatónak. A bejelentéshez szükséges csatolni az ingatlan tulajdonjogát vagy az 
ingatlanhasználatot igazoló szerződés vagy hatósági dokumentum másolatát. 
b) a Közszolgáltató által bérbe adott hulladékgyűjtő edényzet átvételét aláírásával igazolni, 
c) zárható edényben gyűjteni a hulladékot, 
d) a gyűjtőedény rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodni, 
e) a vegyes, maradék hulladék gyűjtőedény űrtartalmát illetve teherbírását meghaladó 
hulladékot a rendszeresített gyűjtőzsákban gyűjteni, és a hulladékgyűjtő zsákért a 
Közszolgáltató által meghatározott díjat megfizetni, elszállítás céljából a meghatározott 
gyűjtési napon a gyűjtőzsákot bekötve közterületre kihelyezni, 
f) gondoskodni arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edény alkalmas legyen a rendeltetésszerű 
használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő ürítésre, arról, hogy csak vegyes, 
maradék hulladék kerüljön elhelyezésre, a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, valamint, 
hogy az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne 
akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon,  
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szervnek megfizetni, 
h) a Közszolgáltató által a 12. § bekezdéseiben meghatározott hulladék fajtákat elkülönítetten 
gyűjteni és elszállításra kész állapotban ingatlana elé kihelyezni.  
 

17. § (1) Az ingatlanhasználónak joga van: 
a) jelezni hulladékgyűjtő edényzet bérlési szándékát a Közszolgáltatónál,  
b) a vegyes hulladék gyűjtőedény űrtartalmát vagy teherbírását alkalmilag meghaladó vegyes 
hulladékot hulladék gyűjtő zsákban a gyűjtő edényzettel együtt a közterületre kihelyezni, 
c) kérni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás időleges szüneteltetését, 
 
d) panasszal élni, javaslatot tenni a Közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással nem elégedett, valamint panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a Békéltető Testület illetékes 
kirendeltségéhez fordulni.  
e) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó e 
tényt alátámasztó igazolást kérni az Önkormányzattól/jegyzőtől 60 literes edényzet 
használatához, amelyhez a Közszolgáltató lehetőséget biztosít. 

 
 

7. Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék 
 

 18. § Az Önkormányzat vállalkozó illetve alvállalkozó igénybevételével gondoskodik az elhagyott 
vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és 
kezeléséről. Ilyen hulladéknak minősül többek között a közterületen, különös tekintettel a 
gyűjtőszigeteken engedély nélkül, valamint a meghirdetett lomtalanítás alkalmával a 
meghatározott időponttól és helytől eltérően elhelyezett hulladék. 

 
 

8. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje, 
az esetleges kedvezmények 

 
19. § (1) A közszolgáltatási díjat Koordináló szerv szedi be az ingatlanhasználóktól. A Koordináló 

szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a Közszolgáltató adatszolgáltatása alapján 
állítja ki. 

 
(2) Ha az Önkormányzat díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg az 
ingatlanhasználó részére, a felmerülő díjkülönbözetet a Koordináló szerv számára a beszedési 
időszakot követően 15 banki napon belül fizeti meg. 
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20. § (1) Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) 
bekezdését kell alkalmazni. 
 
(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat három havonta utólag 
köteles megfizetni a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének 
módját, határidejét a számla tartalmazza. 
 
(3) Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a 
Koordináló szervnél kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 15 napon belül 
kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon belül 
orvosolja. 
 
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Koordináló szervnél ismert ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a 
Koordináló szerv a változás bejelentését követően a változás bejelentésének napjától állítja ki a 
számlát az új ingatlanhasználó részére.  
 

21. § A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik és kezeli a közszolgáltatás keretében 2016. 
április 1-től keletkező kintlévőségeket. 

 
9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetése, 

az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok 
 
 

22. § (1) Az időlegesen használt ingatlanok (továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlanok) 
esetében az ingatlanhasználónak féléves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettsége áll fenn április 15. és október 15. közötti időszakra vonatkozóan.  

 
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését előre, írásban kérheti a 
Közszolgáltatótól abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó ideig, de legfeljebb 
tárgyév végéig (december 31.) nem kívánja használni. A szüneteltetési kérelmet minden évben 
meg kell újítani, amennyiben folyamatos szüneteltetést igényel az ingatlanhasználó. 
 
(3) A szüneteltetési kérelem a Közszolgáltató által e célra rendszeresített Adatbejelentő lapon 
nyújtható be a Közszolgáltatónak 2 darab közüzemi – víz és villany – számla másolatával együtt, 
amely a lakatlanságot hivatott igazolni. A szüneteltetés időtartamára az ingatlanhasználó mentesül 
a díjfizetési kötelezettség alól. 
 
(4) A szüneteltetési kérelmet az Adatbejelentő lapon rögzített időponttól fogadja el a 
Közszolgáltató. Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy az ingatlanhasználó a szüneteltetésre 
nem jogosult, úgy a szerződött gyűjtőedénynek megfelelő díjat a szüneteltetés kezdő dátumától 
visszamenőleg megfizetni köteles. 
 

23. § Az időlegesen használt ingatlanok esetén a díj megállapítására a Ht. 47. § (4) bekezdésében, 
valamint a 64/2008. (II. 28.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározottakat kell alkalmazni. 

 
 

11. Záró rendelkezések 
 

 
24. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 
 
 

            Hegedűs Ferenc                                                                                            Dr. Varga Tibor 
polgármester        jegyző 

 
 
 
 

 
INDOKOLÁS  

a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 
rendelethez 

 
 A részletes indokolásra az előterjesztésben kitértünk. 
 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 

önkormányzati rendelethez 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében  
A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a 
Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.” 

 
A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: a rendelet alkotás elmulasztása esetén 
bizonytalanná válna egy kötelező közszolgáltatási feladat végrehajtása. Előre nem látható a sűrű 
szabályváltozás miatt. 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye 
nincs. Végre nem hajtása okozna komoly környezeti károkat. 
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem növekednek. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 

4. Az önkormányzat gazdasági programja 
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Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök:  Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény írja elő gazdasági program elkészítésének vagy felülvizsgálatának a 
kötelezettségét. A gazdasági program elválaszthatatlan részét képezi az integrált 
városfejlesztési stratégia. Ezt figyelembe véve készült el az anyag. A bizottsági ülésen 
elhangzott az első hozzászóló részéről, hogy a kiadott program átdolgozásra való visszaadását 
javasolja, mert egy gazdasági programnak háttérszámításokon kellene alapulnia. 
Táblázatokban rögzítve a források, a várost terhelő kötelezettségek és a fejlesztési tervek 
konkrétan lebontva.  A hozzászóló szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni a város 
intézményfenntartói kötelezettségét. Család- és Gyermekjóléti Központ létesült, kötelező 
építeni egy bölcsődét, ezek megterhelik a város költségvetését, de a további intézményeket 
sem lehet figyelmen kívül hagyni. Konkrétabb programot, táblázatos költségelemzéssel 
javasol elkészíteni a hozzászóló. A következő hozzászóló elmondta, hogy egy gazdasági 
programnak számszakilag is tükröznie kell legalább a cikluson belül a kötelező feladatokat és 
a forrásokat. Láttatnia kell, hogy a ciklus végére hová akarunk eljutni. A bizottság 6 igen 
szavazattal átdolgozásra javasolja visszaadni az anyagot. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Sajnos az elmúlt években sem 
volt megszavazva, a beruházásaink működését nem tudjuk előre, megfelelő szakember 
kellene azoknak az adatoknak a kidolgozására, amelyről a javaslatok szólnak.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Én már háromszor írtam gazdasági programot. Egyszer sem 
fogadta el a Képviselő-testület. Illeszkedik az integrált településfejlesztési stratégiához. A 
bekerült célkitűzések jelentős részét már megszavazta a Képviselő-testület. A számszerűsítés 
nem dolga a hivatalnak, hiszen nem tudunk alkalmazni egy közgazdászt, aki fenntarthatósági 
hatástanulmányt készítene. Nem kell emiatt aggódni. Ha a bölcsőde pályázat megvalósításba 
fordul, akkor el lehet készíteni.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, kérem, hogy aki egyetért, 
szavazzon. 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal 2 nem ellenében meghozta az alábbi határozatát. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

99/2017. (IV.28.) számú határozata 
 
Tárgya: Az önkormányzat gazdasági programja 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta 
Rétság Város Önkormányzat gazdasági programját, és az 
előkészített anyagot számszaki kiegészítésre, átdolgozásra 
visszaadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc  

 
 

5. Ajánlat elbírálása részesedés megvásárlására 
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Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.  
megszüntette a tevékenységét. Korábban részesedést vásároltunk. A Zrt. azt a célt fogalmazta 
meg, hogy a tulajdonosokat lehetőleg ne érje veszteség. Korábban már átutalt nekünk 190.912 
Ft-ot, és a fennmaradó részvénycsomag 1595 db, egyenként 1 Ft névértékű. A társaság 
felajánlotta, hogy névértéken megvásárolja a csomagot. A bizottság a részvénycsomag 
eladását 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Nincs. Aki az 
ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
100/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Ajánlat elbírálása részesedés megvásárlására 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az ajánlat elbírálása részesedés megvásárlásáról készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a KRF Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. (cégjegyzékszám: 01-
10-049061) társaságban lévő 1.595 db, egyenként 1 Ft névértékű 
részvény névértéken eladásra kerüljön a Regionális Fejlesztési 
Holding ZRT. (cégjegyzékszám: 01-10-044294) részére. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Részvény 
adásvételi szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs 
Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

6. Szociális Szolgáltatási Koncepció elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
törvény alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat feladata a szociális 
szolgáltatás fejlesztési koncepció elkészítése. Az anyag megfelel a törvényi előírásoknak.  A 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez is egy kötelező feladat,  hogy mennyi haszna lesz a 
jövőben, az egy másik kérdés. A bizottság 6 egyöntetű igennel a koncepció elfogadását 
javasolja a Képviselő-testület részére. 
  
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? 
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Jávorka János képviselő: A Szociális Bizottság is tárgyalta a kérdést. Az ÁSZ az ellenőrzés 
során kifogásolta, hogy nem rendelkezünk ezzel a dokumentummal. Most elkészült. Az 
önkormányzat eddig is kiemelt figyelmet fordított a szociális kérdések támogatására, ezt a 
jövőben is remélhetőleg meg tudja tenni. A Szociális Bizottság is elfogadásra javasolja az 
anyagot. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a koncepció elfogadásáról szóló ismertetett határozati 
javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
101/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Szociális Szolgáltatási Koncepció elfogadása 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szociális Szolgáltatási Koncepció elfogadásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, Rétság 
Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciója dokumentációt elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
7. Tájékoztató pályázati lehetőségekről (szociális tűzifa) 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Nógrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közfoglalkoztatás keretében  végzett 
munkák során a közterületekről fákat vágott ki. Azokat hasznosítani kívánja szociális célú 
tűzifaként. A fa árán kívül a szállítási költség is az önkormányzatot terhelné. A bizottsági 
ülésen elhangzott, hogy csak regisztrálni kellett, érdemi döntést a testületnek kell hoznia. 
elhangzott az is, hogy mielőtt döntenénk, meg kellene tekinteni a fát. Önkéntes felajánlásként 
Jávorka János vállalta, hogy személyesen megtekinti Balassagyarmaton a faanyagot. A 
vélemény megismeréséig függőben hagyta a kérdést a bizottság. 
 
Jávorka János képviselő: A Közútkezelő telepén nagyon készségesen végigkalauzoltak.  Két 
depóban lehetett fát látni. Van kemény fa és vegyes nyár, juhar stb. Sok év eltelt már a 
kivágás óta. az átmérő nagyon vegyes. Vastag törzsek is vannak. Nem nagy az érdeklődés.  
Azt mondtam, hogy minket a kemény fa érdekelne, de úgy néz ki, hogy azt a saját 
dolgozóiknak tartanák fenn. Tegnap beszéltem két erdészeti szakemberre, az ő véleményük 
nem egyértelműen pozitív. Az a baj a fával, hogy ha vastag és a szabad ég alatt tönkremegy. 
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Ha veszünk belőle, meglepetések érhetnek.  A minősége kétséges. Én nem javasolom. Ha lesz 
az őszi akció, abban kellene  részt vennünk. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: További hozzászólás van-e? Nincs. Aki az ismertetett 
határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 2 
nem szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
102/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Tájékoztató pályázati lehetőségekről (szociális 
tűzifa) 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
tájékoztató pályázati lehetőségről (szociális tűzifa) tárgyú 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Magyar Közút Nonprofit Zrt.2017. évi 
országos közfoglalkoztatási mintaprogramjai során kitermelt 
faanyag szociális célú tűzifaként történő felhasználásának 
lehetőségével nem kíván élni. 
 
Határidő: ----  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

8. Árajánlat elbírálása Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A márciusi ülésen döntés született a kötelezően elvégzendő 
feladatról. Az árajánlat 1 millió Ft + áfa összegről megérkezett a Kovaterv Kft.-től. A 
szerződés-tervezetet is megküldték, amely a főépítészi tevékenységgel kapcsolatos munkát 
nem tartalmazza.  Erre külön szerződést kell kötni. Célszerű lenne a Kenyeres Bt.-vel 
megkötni a szerződést. A bizottság a határozati javaslatokat 6 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra ajánlja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Két határozati javaslatról fogunk dönteni. Ismertetem az elsőt, 
aki azzal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

103/2017. (IV.28.) számú határozata 
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Tárgya: Árajánlat elbírálása Településképi Arculati 
Kézikönyv elkészítésére 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az árajánlat elbírálása Településképi Arculati kézikönyv 
elkészítésére tárgyú előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Kovaterv Kft. 1.000.000 Ft + áfa összegű 
árajánlatát elfogadja. A határozat mellékletét képező Tervezési 
szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A dokumentáció elkészítésének költségét a Képviselő-testület a 
2017. évi költségvetés terhére biztosítja. A költségvetés soron 
következő módosításakor az átvezetésre javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: 2017. május 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a második, ismertetett határozati javaslattal egyetért, 
kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
104/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Árajánlat elbírálása Településképi Arculati 
Kézikönyv elkészítésére főépítészi munkák szükségessége 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Településképi Arculati kézikönyv elkészítésére főépítészi 
munkák szükségességéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a dokumentáció elkészítésének 
koordinálására főépítészi munkákra a Kenyeres Consulting 
Tanácsadó Bt-t, Kenyeres István főépítészt kívánja megbízni.  
 
A főépítészi munkák elvégzésére árajánlatot és szerződés-
tervezetet kell kérni.  
 
Határidő: 2017. május 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
9. Helyi vízkár-elhárítási terv készítésére tett árajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Kötelező feladat.  A februári ülésen  döntött a testület 
ajánlatok beszerzéséről. Négy konkrét árajánlat érkezett megfelelő végzettségű 
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szakemberekről, amelyek között lényeges különbségek vannak. A bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy a legolcsóbb ajánlatot kellene elfogadni. A bizottság a Vízgyűjtő Kft. 
árajánlatát 6 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
105/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Helyi vízkár-elhárítási terv készítésére tett 
árajánlatok elbírálása 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„helyi vízkár-elhárítási terv elkészítésére tett árajánlatok 
elbírálása" című napirendet. 
 
Rétság Város Önkormányzata a helyi vízkár-elhárítási terv 
elkészítése érdekében a jogszabályban előírt, megfelelő 
képzettséggel rendelkező szakemberek ajánlatai közül a 
következőt fogadja el: 
 
Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft. (Salgótarján) 
 
Felkéri a polgármestert a tervezési szerződés bekérésére. 
 
A vízkár-elhárítási terv elkészítésének költségét a 2017. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A többletelőirányzat 
átvezetése a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni.   
 
Határidő:. szerződés-tervezetek bekérésére 2017. május 10., 
majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

10. Víziközmű vagyonátadásra szóló szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Már a múltkori testületi ülésen is szerepelt egy ilyen 
előterjesztés. Akkor jogi szakvélemény kéréséről döntött a testület. Az önkormányzat 
ügyvédje, dr. Gáspár Zoltán válasza megérkezett, az ügyvéd úr jogi kifogást a szerződés 
megkötésével szemben nem tett.  A bizottsági ülésen elhangzott, hogy fel kellene tüntetni a 
törvényt, amely alapján a közmű átadása megtörténik. Pontosítani kellene a szerződésben az 
átadandó vagyont is, illetve, hogy mi lesz a telephelynek, illetve a háznak a sorsa. Elhangzott 
az egyik hozzászóló elmondta, hogy továbbra is fenntartásai vannak az Önkormányzati 
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törvénnyel való összeegyeztethetőséget illetően. A bizottság a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal egy tartózkodás mellett a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
106/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Víziközmű vagyonátadásra szóló szerződés 
jóváhagyása 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
víziközmű vagyonátadásáról szóló szerződés-tervezetet, az 
abban foglaltakkal egyetért.  
A jelenleg Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
víziközművet a 2011. évi CCIX. törvény 79. §-a alapján 
térítésmentesen tulajdonba át kívánja adni a Magyar Államnak, 
mely rendszernek az üzemeltetője a DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. lesz.  
 
Felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a mellékletekkel 
felszerelt szerződést terjessze a Képviselő-testület elé 
jóváhagyásra.  
 
Határidő: 2017. május havi ülés 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 

11. Óvodai körzethatárok kijelölése  
és az óvodai beiratkozás időpontja a 2017/2018-as tanévre 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Határozatban kell megállapítani az önkormányzat által 
fenntartott óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatárait. A település jegyzője megküldi a  
Köznevelési Információs Rendszerre. A körzethatárok megegyeznek a település közigazgatási 
határaival. A bizottság ülésen kiosztásra került az óvodavezető részéről a beiratkozási 
időpontok tervezete. Az is felmerült, hogy mindenképpen a májusi ülésen ki kell térni az 
óvoda nyári szünetének idejére és a helyettesítő óvodára. Mindkét kérdésben 6 egyöntetű igen 
szavazattal támogatta a bizottság a határozati javaslatok elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki az 
ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

107/2017. (IV.28.) számú határozata 
 
Tárgya: Óvodai felvételi körzethatárok kijelölése 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az óvodai felvételi körzethatárok kijelöléséről szóló 
előterjesztést. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a település 
fenntartásában lévő Napköziotthonos Óvoda kötelező felvételt 
biztosító körzethatára megegyezik Rétság város közigazgatási 
határával.  
 
A testület megbízza a jegyzőt, hogy a nemzeti köznevelési 
törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Korm. r. 
22.§ (2) bekezdésében előírt adatokat rögzítse a köznevelési 
információs rendszerben.  
 
Határidő: minden évben a jelentési határidővel egyezően 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 

Hegedűs Ferenc polgármester: A témához kapcsolódó másik határozati javaslatot 
ismertetem, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
108/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Óvodai beiratkozás időpontja a 2017/2018. nevelési 
évre 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2017/2018 nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjáról 
szóló szóbeli előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért az óvodavezető javaslatával és a 
beiratkozás időpontját 2017. május 15-16-17 napokban 
elfogadja.   
 
Az óvodai beiratkozás időpontját hirdetni kell.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 

12. Döntés intézményvezetői megbízásról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnök:  A márciusi ülésen tárgyalta a Képviselő-testület az 
intézményvezetői pályázat kiírásáról szóló előterjesztést A Nemzeti Köznevelési Törvény 
lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázat egy alkalommal mellőzhető, ha az intézményvezető 
ismételt megbízásával  egyetért a fenntartó és az nevelőtestület is. Annak idején a Képviselő-
testület úgy döntött, hogy élni kíván ezzel a lehetőséggel, amennyiben a nevelőtestület is 
egyetért. A nevelőtestület egyöntetűen támogatta a jelenlegi vezető ismételt megbízását. A 
bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja Vinczéné Szunyogh Judit újabb 5 évre 
történő megbízását. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

109/2017. (IV.28.) számú határozata 
 
Tárgya: Döntés intézményvezetői megbízásról 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének újabb öt éves 
időtartamú vezetői megbízásáról készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Vinczéné Szunyogh Juditot bízza meg öt évre, 2017. 
augusztus 1. naptól 2022. július 31. napig a Napköziotthonos 
Óvoda vezetői feladatainak ellátásával. 
 
Az intézményvezető bérét és vezetői pótlékát a jelenleg hatályos 
bérével azonos összegben határozza meg.  
. 
Határidő: 2017. augusztus 01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
13. Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programjának jóváhagyása 

Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatói 
nyilvántartásba történő bejegyzése tárgyában a Nógrád Megyei Kormányhivatal a szakmai 
program véleményezésére a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot rendelte ki.  A 
Főigazgatóság a szakmai program kiegészítését javasolta. Ez megtörtént. A bizottsági ülésre 
megkaptuk a szakmai programot és a hozzá kapcsolódó Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy az anyag jól felépített. Néhány javaslat elhangzott, 
elnevezéseket kellett pontosítani, illetve az intézmény bezárásával kapcsolatban kellett 
javítani. Az így kiegészített szakmai programot a bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a 
Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Ismertetem a 
határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kérem, szavazzon! 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
110/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai 
programjának jóváhagyása 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági 
Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programját, és azt 
a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
Felelős: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetője 
Határidő: azonnal 

 
14. Környezetvédelmi program elkészítésére árajánlatok kérése 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Rétság nem rendelkezik környezetvédelmi programmal. 
Annak elkészítéséhez több, területen jártas, megfelelő szakmai felkészültségű szakember 
szükséges. Árajánlatot kell bekérni, az előterjesztésben három vállalkozás, mindhárom 
salgótarjáni,szerepel. A bizottság 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs. Aki az ismertetett határozati 
javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

111/2017. (IV.28.) számú határozata 
 
Tárgya: Környezetvédelmi program elkészítésére árajánlatok 
kérése 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Környezetvédelmi program elkészítésére árajánlatok bekéréséről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a dokumentáció elkészítésére árajánlatot kér az 
alábbi környezetvédelmi szakértőkről: 
 
1.) Salgóterv Kft. – Lantos Lászlóné 
2.) Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 
3.) Ú T K A T A S Z T E R    B T. 
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Az árajánlatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48/E §-ában megfogalmazott feladatok elvégzésére kell 
bekérni. 
 
Határidő: 2017. május 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

15. Önkormányzati bérkompenzáció lehetősége 
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A közszférában lemaradtak a bérek. Az illetményalap és a 
bértábla régóta változatlan. Idén központi intézkedés kapcsán a minimálbér  15%-kal, a 
garantált bérminimum pedig 25 %-kal emelkedett, illetve néhány ágazatban kötelező pótlékot 
állapított meg az állam.  Sokan kimaradtak a központi intézkedésből és így aránytalanságok 
jöttek létre a közszféra bérezésében. Sajnos a központi intézkedések kiszámíthatatlanok, meg 
kell próbálni ezt a helyzetet önkormányzati szinten kezelni. Az idei önkormányzati 
bérkompenzáció nem terjed ki a Napköziotthonos Óvoda, a Család- és Gyermekjóléti 
Központ, valamint a Védőnői Szolgálat védőnőire. A központi bérintézkedések és a pótlékok 
kezelték a munkavállalók bérét. Nem terjed ki a választott tisztségviselőkre, a polgármesterre, 
a képviselőkre, illetve a közfoglalkoztatottakra. A javaslat az, hogy valamennyi munkavállaló 
részesüljön a tavalyi decemberi béréhez képest 40 %-os bérkompenzációban. Ebből le kell 
vonni a központi kötelező emelés és központi pótlék összegét azoknál, akik ilyet kaptak. A 
levonás után fennmaradó összeg képezi az önkormányzati bérkompenzációt. A polgármesteri 
hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselői semmilyen formában nem kaptak béremelést. 
Náluk a 40 %-os emelés tisztán az önkormányzati bérkompenzáció, a többi ágazatnál vegyes 
a kép. A pontos összeg a határozati javaslatban 18.079.500 Ft. A bizottsági ülésen elhangzott, 
hogy ez a 40 %-os bérkompenzáció kiemelkedő, de a központi bérkompenzáció összegének 
nagy része is az önkormányzatra hárul. Teljes összeg kb. 30 millió az idén. A dolgozók két 
részletben fogják megkapni. január 1-ig visszamenőleg a májusi bérekkel egyidejűleg, a 
második részlet az októberi bérrel. A határozati javaslat ki lett egészítve, és ezt a határozati 
javaslatot 6 egyöntetű igennel elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs Aki a kiosztott határozati javaslattal 
egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
112/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Önkormányzati bérkompenzáció lehetősége 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzati bérkompenzáció lehetőségéről készült előterjesztést. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017-ben önkormányzati 
bérkompenzációban részesíti az önkormányzatnál és intézményeinél 
jelenleg is, legalább heti tizenhat órában, kinevezéssel vagy 
munkaszerződéssel foglalkoztatott, a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról 
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szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalókat. A 
bérkompenzáció kiterjed a tartósan üres álláshelyen megbízásos 
jogviszonyban dolgozó munkavállalóra is. 
 
Nem terjed ki az önkormányzati bérkompenzáció a Napközi Otthonos 
Óvodára, a Család-és Gyermekjóléti Központra, a Védőnői Szolgálat 
védőnőire, továbbá a választott tisztségviselőkre, a polgármesterre és a 
képviselőkre, valamint a közfoglalkoztatottakra. 
A Képviselő-testület minden, a fenti rendelkezéssel érintett 
munkavállaló számára, 2017-ben, 12 hónapra kiterjedően, havi 
bérkompenzáció számfejtését rendeli el, melynek számítási alapját a 
munkavállaló 2016. december havi illetményének 40%-a képezi úgy, 
hogy ebből az összegből le kell vonni a 2017. január 1-től hatályos 
központi béremelés, és a központilag biztosított ágazati pótlék 
összegét ott, ahol ilyenben részesült a munkavállaló, kivéve a soros 
béremelések összegét. A levonás után fennmaradó összeg képezi az 
önkormányzati bérkompenzációt, mely 2017-ben 12 hónapra illeti 
meg a munkavállalót, és amelyet két részletben kell számfejteni és 
kifizetni az érintett munkavállalók számára, a hatályos 
illetményszámfejtési szabályok szerint, önkormányzati 
bérkompenzáció címen. A rendszeres havi bérjellegű juttatások is 
elszámolhatók, azonos elvek alapján. Az esetleges betegállomány 
idejére is megilleti a munkavállalót a bérkompenzáció. 
A bérkompenzációt a fenti szabályok betartásával, két részletben 
kell számfejteni és folyósítani. Az első részletet, hat havi 
bérkompenzációnak megfelelő összegben 2017. június 03-ig, a 
második részletet, hat havi bérkompenzációnak megfelelő 
összegben 2017. november 03-ig kell számfejteni és folyósítani. 

Ha egy munkavállaló foglalkoztatási jogviszonya 2017. 
december 31-ig bármilyen ok miatt megszűnik, részére a 
bérkompenzáció időarányos része jár (a bérkompenzáció teljes 
évi összege osztva 12-vel, szorozva a ledolgozott hónapok 
számával), a fenti szabályok szerint számfejtve. 
A Képviselő-testület az önkormányzati bérkompenzáció 
megvalósításához szükséges fedezetet, 18.079.570 Ft-ot, a 2017-es 
költségvetés tartalékából biztosítja. A költségvetés következő 
módosításakor a fenti összeg átvezetéséről gondoskodni kell. 
 
A kifizetési jegyzéket kifizetés előtt a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság elnöke láttamozza. 
 
Határidő: bérkompenzáció kifizetésére: 2017. június 03. és 2017. 
november 03.  
                   előirányzat átvezetésre: szöveg szerint. 
 
 
Felelős:  munkáltatói intézkedések megtételéért :  

Hegedűs Ferenc polgármester 
Dr. Varga Tibor jegyző 
Varga Nándorné mb. intézményvezető 

költségvetés módosításáért:    
Dr. Varga Tibor jegyző és  
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Hegedűs Ferenc polgármester 

 
16. Tóth Ferenc plébános úr kérelme 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Váci Egyházmegyei Karitasz  Rétsági Csoportja nevében 
fordult kérelemmel a testülethez. A volt laktanya területén 2014. novemberétől biztosított az 
Önkormányzat részükre egy 52 m2-es helyiséget az adományok tárolása céljára. Ez a helyiség 
beázott, nyirkos lett. Ezért kérte a plébános úr, hogy biztosítsunk másik helyiséget. 
Elhangzott, hogy a Baptista Szeretetszolgálat is hasonló problémával küzd. Az volt a 
bizottság javaslata, hogy mindkét szervezettel tárgyaljon egy kijelölt három fős bizottság és 
keressenek megoldást. Ezt a javaslatot támogatta a bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
113/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Tóth Ferenc plébános úr kérelme 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth 
Ferenc plébános úr kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Váci Egyházmegyei Karitász rétsági csoportja 
részére, adományok tárolása céljából térítésmentesen csereépületet 
biztosít. 
 
Az épület kiválasztására és a Baptista Szeretetszolgálattal történő 
egyeztetésre felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert, Jávorka János 
képviselőt és Salgai György városgondnokot.  
 
Határidő: 2016. május 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
17. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Ez az egyesület már több alkalommal kért és kapott 
támogatást az Önkormányzattól.  A balassagyarmati kórház részére szeretnének inkubátort 
vásárolni, ehhez kérnek támogatást. A bizottság javasolja, hogy az egyesület kérését 30 ezer 
forinttal támogassuk, ahogyan tavaly is. A bizottság 6 igen szavazattal támogatja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon! 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                           8/2017 (04.28.) sz. jegyzőkönyve 

30 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
114/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
kérelme 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
kérelmét, azt támogatja. A támogatást, 30.000 forintot a 
Balassagyarmati Kórház Gyermekosztálya részére 
babamelegítős nyitott inkubátor vásárlására kell fordítani.  
A támogatott civil szervezettel az államháztartáson kívüli forrás 
átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.23.) önkormányzati 
rendelet szerinti tartalommal megállapodást kell kötni. 
 
A pótelőirányzatot a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításakor át kell vezetni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező megállapodást aláírja. 
 
Határidő:  2017. május 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

18. Alenyin Olivér Kérelme. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Alenyin Olivér módosította a beadott kérelmét. A volt 
laktanya területén lévő épületet szeretné bérelni és riasztórendszer kiépítéséhez kéri 
elektromos áram biztosítását. A felhasznált áram mérésére saját költségén almérőt szereltetne 
fel. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy amennyiben a barnamezős pályázatunk célba ér, 
érinti-e a kérelmezőt is. Az is elhangzott, hogy igen, és tud is róla. A határozati javaslat ezért 
kiegészítésre került annyival, hogy visszavonásig legyen érvényes az engedély. Ezzel a 
változtatással 6 igen szavazattal támogatja a bizottság a Képviselő-testület számára 
elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
115/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Alenyin Olivér kérelme 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Alenyin Olivér kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
volt laktanyában lévő Csapat Művelődési Otthonnál lévő elektromos 
hálózatra a kérelmező saját költségén almérőt helyezzen el. A 
tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig érvényes.  
 
A mért fogyasztást a Városgondnok leolvasása alapján kérelmező 
köteles számla alapján megtéríteni az önkormányzatnak. 

 
Határidő: értesítésre 2017. május 10., majd szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
 

19. Fakivágási kérelem 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Salgai Istvánné fordult kérelemmel az előttük lévő két db 
hársfa kivágása érdekében. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az egész település 
vonatkozásában elkészült a teljes körű felmérés és kijelölték a kivágandó fákat. Amelyik 
ebben a szakvéleményben nem szerepel, azt a fát nem lehet kivágni. A jövőben a bizottság azt 
látná célszerűnek, ha a szakvélemény figyelembevételével kerülnének a fakivágási kérelmek 
előterjesztésre, nem egyenként. A kiosztott határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal 
javasolja elfogadni a bizottság. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérés, hozzászólás, vélemény? Nincs. Aki az ismertetett 
határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
116/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Fakivágási kérelem 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Salgai 
Istvánné (Rétság, Széchenyi u. 3.) fakivágási kérelméről készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 2016. évben szakember bevonásával a város 
területén lévő fákat megvizsgáltatta, a kivágandó fákról döntését 
meghozta. A kérelemben lévő kettő darab hársfa kivágásához nem 
járul hozzá.  

 
Határidő: értesítésre 2017. május 10. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
20. TKM kérelmek 

Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán alpolgármester 
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Mezőfi Zoltán alpolgármester:  Kiegészítésem volt, amelyet a bizottság méltányolt. Csak az 
átvállalható végösszeget mondom. Az Általános Iskola 2.a osztályának kirándulási 
költségeiből átvállalható 76.820, az 5.a osztály költségeiből: 101.850 Ft, az 5.b osztály 
költségeiből 56.350 Ft. A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság is tárgyalta, és 6 
igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Varga Dávid Géza képviselő: Azt javasolnám, hogy akik beadnak ilyen kérelmet, több 
vállalkozónak az árajánlatát kérjék. Az 1. kérelemben van egy túlárazott ajánlat. Örömteli 
tájékoztatásként elmondom, hogy a Tóth Boldizsár, akinek a felkészítője: Kapcsosné Varga 
Zsuzsanna a Varázstorony vetélkedő országos versenyére továbbjutott.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Velem is tudatta az igazgató asszony, gratulálunk a szép 
eredményhez Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
117/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport döntései 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport döntéseiről készített 
előterjesztést.  
 

1.) A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a 
Rétsági Általános Iskola 2/a. osztálya osztálykirándulás 
költségeiből  

- belépőjegyre 18 fő x 2.208 Ft = 39.744 Ft  x 70 % =  27.820 Ft, 
- utazási költségre 70.000 Ft x 70 % =     49.000 Ft 

összesen:       
 76.820 Ft-ot átvállal. 
 
Az étkezési költségek átvállalására benyújtott igényt a Képviselő-
testület elutasítja.  
 

2.) A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a 
Rétsági Általános Iskola 5/a. osztálya osztálykirándulás 
költségeiből 

- belépőjegyre 23 fő x 3.500 Ft = 80.500 Ft x 70 % =  
 56.350 Ft, 

- utazási öltségre 65.000 Ft x 70 % =   
 45.500 Ft 
összesen:                    
101.850 Ft-ot átvállal. 
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3.) A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a 
Rétsági Általános Iskola 5/b. osztálya osztálykirándulás 
költségeiből 

- belépőjegyre 23 fő x 3.500 Ft = 80.500 Ft x 70 % =  
 56.350 Ft-ot átvállal. 
 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell 
eljárni. 
 
Határidő: kérelem szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

21.Tájékoztató a követelések állományáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök:  Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a 
kintlévőségeket. Az anyagban a szokásos felosztásban szerepelnek az adótartozások. Az 
építményadóban csökkent a többiben valamelyest nőtt a hátralékok összege.  A kintlévőségek 
közül a legnagyobb tételt, 25,5 millió forintot az adótartozások teszik ki. Végrehajtást 
indítottak 31 adózónál. A gépjárműadónál az éven túli tartozás miatt 2 adózónál 
kezdeményezett a hivatal forgalomból kivonást, de a tartozás befizetése után a járműveket 
újra forgalomba helyezték.  2 adózónál éltek a letiltás lehetőségével. Végrehajtónál 41 adózó 
van, a NAV-hoz 6 adózó tartozását küldték át végrehajtásra. Felszámolási eljárás 6 adózó 
ellen folyik. Jelzálogjoggal, illetve végrehajtási joggal terhelt ingatlanokról is kaptunk 
kimutatást. Kifüggesztésre került az adóslista január 14-én. 100 ezer forint felett 14, 50 és 100 
ezer forint között pedig 5 adós tartozik. Nincs olyan hátralékos, akivel szemben valamilyen 
intézkedés ne történt volna. A kiszámlázott szolgáltatásokból eredő tartozások összege 
(lakbér, hirdetőtáblák, étkezési térítési díjak, lakástámogatás stb.) 4.644 ezer forint. Az összes 
kintlévőség kb. 30 millió forintot tesz ki. A bizottsági ülésen elhangzott egy kérdés, hogy 
honnan szerzünk tudomást arról, ha egy cég alakul, de nem jelentkezik be a helyi adó hatálya 
alá. Van lehetőség a NAV-tól listát kérni. Sok hozzászólás hangzott el a hirdetőtáblákkal 
kapcsolatosan. Pl.: van-e olyan tábla, amelyért nem fizetnek, de még nincs leszedve. A válasz 
az volt, hogy több is van. Javaslatként elhangzott, hogy időről időre térjünk vissza a 
kintlévőségek listájára. A lista szűkül, több erőfeszítés történik a behajtásra. A hozzászóló 
kiemelte azt, hogy nincs olyan adós, akivel szemben ne történt volna intézkedés. A bizottsági 
ülésen felmerült még, hogy ha Rétságon építési munkát végez egy cég, a helyi adóhatóságnál 
be kell jelentkeznie, mert az adófizetési kötelezettségének egy része itt keletkezik. Az 
építéshatóság addig nem adhatna ki engedélyt, amíg az építkező be nem jelentkezett. Az 
adófizetési kötelezettség nem növekszik a bejelentkezéssel, csak a megoszlás változik az 
adózás helye szerint. A hirdetőtáblákkal kapcsolatosan elhangzott, hogy amit nem fizetnek, 
azt le kell szereltetni. A bizottság a határozati javaslatot 6 egybehangzó igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki az ismertetett 
határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

118/2017. (IV.28.) számú határozata 
 
Tárgya: Tájékoztató a követelések állományáról 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 
megtárgyalta az önkormányzat követelésállományáról 
készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése 
érdekében valamennyi érintettől - a jogszabályokban 
rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett – továbbra is 
aktív közreműködést és számokban kimutatható eredményes 
munkát vár.    
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
22. Nyárfa út 4. szám alatti társasház lakóinak kérelme 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A társasház lakóközösségéből 4 lakó kérte az ingatlanuk előtt 
álló 2 fenyőfa kivágásának engedélyezését. Walter Károly szakértőt kértük, hogy vizsgálja 
meg a fák állagát. A szakértői vélemény a fák kivágását nem tartja indokoltnak, szakszerű 
nyesést javasolt. A szakvélemény alapján a bizottság a kiosztott határozati javaslat 
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki az 
ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
119/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: Nyárfa u. 4. szám alatti társasház lakóinak kérelme II. 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nyárfa u. 4. szám alatti társasház lakóinak kérelméről készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Walter Károly erdész szakértői véleményét 
tudomásul veszi és a 2 db lucfenyő szakszerű nyesése mellett dönt 
kivágásuk helyett.   
 
A nyesési munkák elvégzését szakvállalkozástól meg kell rendelni. 
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Határidő: 2017. május 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és dr. Varga Tibor jegyző 

23. A Mindszenty–Pallavicini emlékmű parkosításával kapcsolatos tennivalók és 
feladatok 

Előterjesztő: Jávorka János képviselő és Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Az elmúlt évben került felállításra a Börzsönyi út 
körforgalma területén  a Mindszenty-Pallavicini emlékmű az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Az emlékmű térvilágítása is megvalósult, illetve 
térfigyelő kamerák is kihelyezésre kerültek. Azóta sokan felkeresték. Fontos, hogy az 
emlékmű környezete méltó módon legyen kialakítva. Az előterjesztés javasolja, hogy 
megfelelő kertépítő szakembert bízzon meg a Képviselő-testület. A bizottsági ülésen 
felvetődött, hogy több ott lakó panaszkodott, hogy a látogatók sok sarat hordanak fel az útra. 
Át kell gondolni a megoldási lehetőségeket, járdaépítést, forgalomszabályozást stb. Az is 
elhangzott, hogy kinek a tulajdonában van a szobor. Még vannak hátra munkálatok. Ezeknek 
az elvégzéséhez is gépek kellenek, azokkal meg kell közelíteni a szobrot, addig kár 
parkosítani. A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület 
számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nincs. Aki az 
ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
120/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: A Mindszenty-Pallavicini emlékmű parkosításával 
kapcsolatos tennivalók és feladatok 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Mindszenty – Pallavicini emlékmű parkosításával kapcsolatos 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy készüljön terv az emlékmű 
környezetének parkosítására vonatkozóan. Az önkormányzat kérjen 
árajánlatot a Kovaterv Kft-től a parkosítással összefüggő tervezési 
feladatokra. A tervezési feladatok tartalmazzák a terveken kívül a 
tervezői költségvetést is.  
A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani az emlékmű 
területére, az emlékműhöz vezető bejáró kialakítására, a körforgalmat 
és az utat elválasztó tér valamilyen formában történő lehatárolására, 3 
db zászlótartó árboc elhelyezésére, kerti padok elhelyezésére, 
megfelelő, időjárást is jól bíró növényzet telepítésére. 
 
Határidő: 2017. május 10. 
Felelős: Hegedüs Ferenc polgármester 
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24. A Laktanya út közvilágításának kialakítása 
Előterjesztő: Jávorka János képviselő 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A volt laktanya területén, a Járóbeteg Szakellátó Központhoz 
vezető úton a közvilágítás ideiglenes megoldással került megoldásra a fákra felszerelt 
vezetékekkel. Az azóta eltelt időben a vezetékrendszer több helyen balesetveszélyessé kezd 
válni. A szakértő, Pásztor Zoltán villanyoszlopok felállítását javasolja. Az ÉMÁSZ a 
valamikori terv szerint nem készítette el a világítást. Végleges megoldást kell keresnünk. A 
bizottság a kiosztott határozati javaslat elfogadását 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az ismertetett határozati 
javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta az alábbi határozatát. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
121/2017. (IV.28.) számú határozata 

 
Tárgya: A Laktanya út közvilágításának kialakítása 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Laktanya út közvilágítás felújításával kapcsolatos előterjesztést. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat kérjen 
árajánlatot Pásztor Zoltán vállalkozótól a Laktanya út 
közvilágításának felújítására vonatkozóan. 
  
Határidő: 2017 május 10. 
Felelős: Hegedüs Ferenc polgármester 

 
25. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Egy észrevétel hangzott el. Jobban oda kellene figyelni arra, 
hogy az Egyebekben elhangzottak is bekerüljenek ebbe az anyagba. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Hozzászólás van-e? Nincs. Aki az ismertetett határozati 
javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal 1 tartózkodással elfogadta a testület lejárt 
határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót. 

 
26. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 

végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatosan polgármester úr tett egy 
ígéretet, hogy a testületi ülésen Kovács Miklós tervezővel történt megbeszéléséről ad 
tájékoztatást. Hogy mire jutottak, nyilván el fogja mondani. A bizottság tudomásul vette a 
beszámolót. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kovács Miklós úr valóban megjelent. Amit megszavaztunk, 
mindent átadtam, dolgozik az ügyön, felmérést végez. Meglehetősen leterhelt, de kértem, 
hogy teljesítse a vállalását, hogy mielőbb el tudjuk kezdeni a munkálatokat. Aki az ismertetett 
határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen  
szavazattal elfogadta a két testületi ülés közötti időszakban 
az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri 
munkáról szóló tájékoztatót. 

 
27.Egyebek 

 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A Pénzügyi Bizottság elnöke megkért, nézzek utána, hogy a 
Hangadó című újságot hogyan tudnánk a posta segítségével terjeszteni. A posta számos 
címezetlen kiadványt hord szét Rétságon. A rétsági postahivatal vezetőjének segítségével 
sikerült kapcsolatba lépnem a Posta Értékesítési Üzletág egyik munkatársával, Ragályova 
Melindával. Röviden leírtam mit szeretnénk és kértem, hogy küldjön megállapodás-tervezetet. 
Ahogy megkapom, akkor a legközelebbi testületi ülésre elő fogom terjeszteni. Megszűnnének 
a kézbesítési problémák a Hangadóval kapcsolatban. A másik kérdésben Jávorka János 
képviselő segítségét kértem. Időszerűvé vált Rétságon ismételten a rágcsálóirtás. 
 
Jávorka János képviselő: Nekem is ez lenne az első javaslatom. A rágcsálóirtás a városban 
már bevált gyakorlat. Szerintem nem találunk jobbat annál a cégnél, akik végezték. A 
temetőben a ravatalozónál néhány lap felfagyott vagy megsüllyedt.  Ezt a problémát meg kell 
oldani. Van egy kérésem Rétság lakosságához. Május 1-jén hagyományosan megtartjuk a 
majálist, minden elő van készítve, kérem, hogy minél többen jöjjenek el és érezzék jól 
magukat. 
 
Girasek Károly képviselő: Sajnálattal tapasztalom, hogy a rágcsálók már fényes nappal is 
zavartalanul sétálgatnak, pl. a napközi konyha környékén és máshol is. 2014-ben és előtte is  
szisztematikus rágcsálóirtás volt, de a szakemberek megmondták, hogy ezt folyamatosan kell 
biztosítani, mert a patkányok nagyon szaporák. Egészségre veszélyes helyzetet teremt. Nem 
kellene halogatni, hanem gyorsan cselekedni. Szorgalmazom, hogy történjen intézkedés. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Július hónapra van ütemezve az óvoda beszámolója. A 
nevelési év augusztus 31-ig tart. Ha áttennénk augusztusra, akkor az óvoda vezetője jobban 
fel tudna készülni és teljesebb képet tudna nyújtani. 
 
Fodor Rita, a jegyző általános helyettese: Azt figyelembe kell venni,hogy ezen az ülésen 
szokta elfogadni a csoportlétszámokat és a dolgozói létszámokat a Képviselő-testület. Ezért a 
beszámolót és a létszámok elfogadását külön kellene választani egymástól, akkor nincs 
akadálya a beszámoló áttételének. 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Volt egy ígéretem, hogy a fogorvosi ügyelettel kapcsolatban 
tájékozódni fogok. a budapesti relációról. Budapest közelebb van Rétsághoz. Három 
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alkalommal egyeztettünk  már. A rektor-helyettes úrral meg tudtunk egyezni, közös 
megoldást találtunk. Komoly szervezési munkát igényel a megoldás, amelyhez kérném majd a 
hivatal segítségét. Ők elvállalják azokat a nyugat-nógrádi településeket, amelyek csatlakozni 
kívánnak az ügyelethez. Olyan konstrukciót dolgoztunk ki, amely nem kerülne pénzébe egyik 
településnek sem. Ide jönnének, szerveznénk egy megbeszélést, meg kellene hívni az érintett 
települések vezetőit. Szerződést kellene kötnünk a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel 
az ügyelet ellátásával kapcsolatosan, és ha sikerül a megfelelő létszámot összehozni, akkor a 
finanszírozást központi keretből megkapják és biztosítani tudják az ügyeleti ellátást. Az 
ügyelet helye a Szentkirályi utcában lenne.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Sokan megállítanak a temetői kerítés ügyében, gyorsítani 
kellene a munkát. Az OTP-től a Takarék utcáig húzódó járdára is megoldást kellene találni. A 
Zöld Város pályázatra a Közgyűlés megszavazta a 468 millió forintot. A barnamezős, a 
bölcsőde és a közlekedés pályázatunkat szerintem átdolgozásra vissza fogják adni, mert 
nagyon drága. A majálisra mindenkit sok szeretettel várunk. 
 
Varga Nándorné intézményvezető: A Művelődési Központ felújítása elkészült. A 
nagyparkoló felől már nem vasajtó zárja le az udvart. A zsírosodás ellen védekeznünk kell, 
mert a hungarocell gyúlékony. Május 13-án lesz a katonai találkozó. Nyomatékosan erőltetik, 
hogy ott legyen a főzés. Annyit tudtam mondani, hogy ezt nem engedhetem meg. Mindenkit 
nagy szeretettel várunk a majálisra a Hunyadi ligetbe. Délelőtt főzőverseny, délután pedig 
színpadi program lesz. Sok segítőnk van, akik társadalmi munkában dolgoznak. Köszönöm a 
munkájukat.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Sokan kérdezték, hogy fát biztosítunk-e vagy gázt 
használnak. 
 
Varga Nándorné intézményvezető: Minden főzőversenyen indulónak szóltunk, hogy gázt 
használjanak. Az udvar teljesen zárt tér. A hungarocell szigetelést alig tudták felragasztani a 
falra a főzések miatt. 
 
Dr. Szájbely Ernő: PVB elnök: A Művelődési Központban nincsenek meg a nagy létszámra 
főzés feltételei. A CISZ házban megfelelő feltételek lennének erre a célra. A megoldás az 
lenne, hogy valahonnan oda kellene hozni az ételt. Egy olyan, kerttel rendelkező helyet kell 
kialakítani, ahol megfelelő higiéniás feltétel biztosított.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Több tárgy nincsen, megköszönöm a munkát, az ülést 18 óra 
15 perckor bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                       dr. Varga Tibor 
  polgármester                                                                               jegyző 
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