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                                                                   15. számú 
 
 
                                                               JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. június 28. napon. 16.00. órától 
megtartott Képviselő-testületi soron következő nyílt ülésen. 
 
 
Jelen vannak:  

Hegedűs Ferenc  
Mezőfi Zoltán 

polgármester 
alpolgármester 

Jávorka János  képviselő 
Kotroczó Balázs  képviselő 
Dr. Szájbely Ern ő 
Dr. Varga Tibor 

képviselő 
jegyző 

Fodor Rita Mária 
Vinczéné Szunyogh Judit 
Varga Nándorné 
Girasek Károly  
Busainé Terman Viktória 

jegyző általános helyettese 
intézményvezető 
intézményvezető helyettes 
bizottsági tag 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelenteket és a 
televíziónézőket. Külön köszönöm a Katasztrófavédelemnek, hogy két parancsnokuk megjelent. 
Valamint Seres Tibor ezredes úrnak is köszönöm a megjelenést. Köszöntöm Révész Ákos 
rendőrparancsnok urat is. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 megjelent f ővel  határozatképes.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Dr. Szájbely Ern ő és Jávorka János  képviselőket. Kérem, 
szavazzon, aki ezzel egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv 
hitelesítőket. 
Katona doktor és Varga Dávid képviselő társaim távol vannak, nem tudnak a mai ülésre jönni.  
A bizottsági ülés óta eltelt időszakban van-e valakinek napirendi javaslata? 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: 22. napirendnek javaslom felvenni a Cub-Cadet CC 1024 KHN típusú 
fűgyűjtős fűnyíró traktor javítása című napirendet. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsággal 
leegyeztettem az előterjesztést. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki az így kialakult napirend elfogadásával egyetért, kérem, 
szavazzon.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet , és a 
következő sorrendben tárgyalja azt: 
 

1) A balassagyarmati Hivatásos T űzoltóság és a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
beszámolói 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

2)  Beszámoló Rétsági Rend őrkapitányság 2018. évi tevékenységér ől  
             Előterjesztő: Révész Ákos r.ezredes  
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3) 2019. évi költségvetés módosítása  
           Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

4)  „Nyári diákmunka 2019” program lehet ősége 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

5) TOP-1.4.1-19 Bölcs ődei fér őhelyek kialakítása, b ővítése cím ű pályázaton indulás 
lehetősége 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

6) Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerz ődés 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
7) Tulajdonosi hozzájárulási kérelmek 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

8) Kérelem a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Közpo nt részére pótel őirányzat 
biztosítására 

            Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető  
 

9) Rétsági Család- és Gyermekóléti Központ 2018. év i beszámolójának elfogadása 
            Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 

 
10) Az Óvoda éves beszámolója 2018-2019 nevelési év  

            Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 
 

11) Munkavédelmi szabályzat elfogadása 
            Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 
 

12) Szent István napi rendezvény 
            Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

 
13) A Városi M űvelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos foglalk oztatás 

engedélyezésére 
            Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

 
14) Szabó Tiborné és Majer János kérelme  

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
15) A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 

           Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

16) TKM kérelmek 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 

17) Észak-Kelet Pest és Pest és Nógrád Megyei Regio nális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási M egállapodás jóváhagyása 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

18) Tulajdonosi hozzájárulási kérelem (085/5 és 085 /4 hrsz villamosenergia ellátása) 
            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
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19) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr ől.  

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

20) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról   

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

21) Takarék u. 1. szám alatti épület és a Nyárfa ut ca közötti csatornafelújítás 
szükségessége (szóbeli el őterjesztés) 

      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

22) Cub-Cadet CC 1024 KHN típusú f űgyűjtős fűnyíró traktor javítása 
      Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke  
 
23) Egyebek 

 
1.) A balassagyarmati Hivatásos T űzoltóság és a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

beszámolói 
                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr! 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Köszönöm szépen! A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság június 
25-én tartotta ülését, ahol 6 jelenlévő bizottsági taggal a Bizottság végig határozatképes volt.  
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § 
(5) bekezdésében foglaltak alapján a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság és Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége elkészítette a 2018. évről szóló beszámolóját.  
Két anyagot kaptunk. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy részletes, áttekinthető és átfogó anyagot 
kaptunk. Tartalma alapján nagyon jó színvonalú munkát takar. Az állomány tagjainak a Bizottság 
köszönetét fejezi ki. Kérdésként elhangzott, hogy mi az oka a létszámmozgásnak? A másik kérdés 
az volt, hogy a téves jelzés mit takar.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolókat.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Parancsnok úrnak kiegészítés? 
 
Mohács Gábor  tűzoltóparancsnok: Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! Az első 
kérdés az állomány feltöltöttsége, mozgása volt. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság készenléti 
állománya 120 fő, 2018. év végén 110 fő volt. Ez a különbség a tűzvédelemben problémát nem okoz 
a szabályok betartása mellett. Mind a balassagyarmati, mind a rétsági katasztrófavédelmi őrs 
területén megfelelő a mentő tűzvédelem. A létszámhiányról folyamatosan, a humánszolgálattal 
közösen dolgozunk. Folyamatos a feltöltés, folyamatosan iskolázzuk be az új felvételizőket, ezáltal 
tudjuk megfelelő szinten tartani a mentő tűzvédelmet.  
A téves jelzésekkel kapcsolatban: a hivatásos egységeknek az elsőrendű feladata az élet és az 
anyagi javak mentése mind tűzesetek, mind műszaki mentések során. Téves jelzések előfordulnak, 
ezek nagy része az állampolgárok jóhiszemű bejelentései. Ezek beavatkozást nem igénylő 
bejelentések (fakidőlés, ami balesetveszélyt nem jelent, jogszabályok által előírt időpontban történő 
kerti égetés, amit egy távolabbi szomszéd bejelent). 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm szépen.  
 
Seres Tibor  Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója: Tisztelt Polgármester Úr, 
tisztelt Képviselő-testület, tisztelt televíziónézők! Parancsnok úr tökéletes választ adott. Megyei 
szinten szeretném kiegészíteni ezt a választ.  
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A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szervezet. A tevékenységünket úgy kell 
szerveznünk, hogy a megyében bárhol előforduló eseményeket a megye egységei vagy a közvetlen 
szomszédos megyék egységei tökéletesen, hatékonyan, gyorsan tudják kezelni. A 
létszámgazdálkodás megyei szinten van. Fluktuáció van, nem létszámhiány. Vannak, akik elhagyják 
a szervezetet, ez természetes folyamat. Elsődleges feladatunk a fluktuáció pótlása. Mindig 
ugyanannyi személyt iskolázunk be, ahányan elhagyják a szervezetet. Sehol nem lehet 
létszámhiány. Ezt törvényi jogszabályozás elő is írja. A képzés folyamatos. A különleges járművek 
kezelésére szakemberek képzése fontos. Előre gondolkozva képezzük az állományt.  
A téves jelzésekkel kapcsolatban hozzátenném, hogy jelentős számát adja az automata tűzjelző 
berendezések téves jelzései. Azok az intézmények, ahol jogszabály írja elő a tűzjelző berendezés 
létesítését, azok, ahol a tulajdonos engedélyezett tűzjelző berendezést létesít, meg van határozva, 
hogy ezek hova küldik az értesítést. Előfordul, hogy a tűzjelző berendezés hibája miatt, vagy 
gondatlan emberi viselkedés miatt jelez. Ez is téves jelzésnek minősül.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsön jelentős fejlesztés lett 
végrehajtva. Ez örvendetes fejlesztés a rétságiaknak.  
 
Seres Tibor  Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója: Szeretném megköszönni a 
Képviselő-testület, a városvezetés támogatását ezen fejlesztések megvalósításában. Olyan 
kategóriájú mentőszer került ide, ami két főre van rendszeresítve, az eddigi egy fő helyett. Ez egy 
magasabb kategóriájú, ütőképesebb szer.  
Az önkéntesek támogatását is szeretném megköszönni a városvezetésnek. 
 
Jávorka János képviselő: Tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeinket.  
A katasztrófavédelem egy szélesebb spektrumot ölel át, a lakosság csak a tűzoltók tevékenységét 
észlelik. Igen nehéz munkát végeznek szigorú feltételek, követelmények mellett, akár az életüket is 
kockára tehetik. A magam nevében köszönöm az áldozatos munkát. További munkájukhoz sok sikert 
és jó egészséget kívánok! 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Magam nevében megköszönöm parancsnok úrnak, hogy 
megtartották az ígéretüket az új szerkocsira vonatkozóan. Legfontosabb számomra az emberi- és 
vagyonbiztonság. Az összefogást és az áldozatos munkát megköszönöm! Kívánok erőt, egészséget, 
és további jó munkát!  
Kérem, szavazzon, aki a tűzoltóság beszámolójáról szóló határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
118/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos 
Tűzoltóság 2018. 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: Kérem, szavazzon, aki a katasztrófavédelmi beszámolóról szóló 
határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
119/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2018. 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 
 

 
2.)  Beszámoló Rétsági Rend őrkapitányság 2018. évi tevékenységér ől  

                  Előterjesztő: Révész Ákos r.ezredes  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A rendőrségről szóló törvény alapján elkészült a Rétsági 
Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról készített beszámoló. A törvény szerint a rendőrkapitány 
vagy helyettese évente beszámol az illetékességi területén működő települési önkormányzat 
képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 
Első számú célkitűzésük az illetékességi terület lakosságának szubjektív közbiztonság érzetének és 
a közterületek rendjének javítása. Rendelkezésükre állnak azon technikai és személyi feltételek, 
amelyek az alaprendeltetésből adódó szakmai feladatok kívánt szinten történő végrehajtását 
biztosítják. 
Részletes anyagot kaptunk. Bemutatja a bűnügyi helyzetet, a bűnüldöző munka értékelését, a 
tulajdon elleni szabálysértések alakulásáról, a közlekedésbiztonság helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és a kitűzött feladatokról is beszámol. Mellékelve vannak statisztikai 
adatokkal táblázatok is.  
A bizottsági ülésen a kapitányság képviseletében Kosik István alezredes úr jelent meg. Kérdésként 
elhangzott, hogy mi számít kiemelt bűncselekménynek. Ezek első sorban az emberölés, testi sértés, 
garázdaság, lopás, kifosztás stb. Rétságra vonatkozóan első sorban a garázdaság fordul elő. 
Elhangzott, hogy az anyag részletesen tartalmaz mindent, és a kapitányság munkája évek óta 
elismerést érdemel. Észrevétel volt, hogy a lakosság joggal várja el, hogy a rendőrség egyenlő 
mércével mérjen az ellenőrzések során, valamint, hogy egyes területeken a szabályok betartatásával 
kapcsolatban következetesebben járjon el. Megemlítésre került, hogy a Nagyparkoló hátsó részén, 
illetve a Korányi utca közötti utca árufeltöltésre kialakított úton néhányan következetesen autóznak 
keresztül. A Nagyparkoló bejáratánál kihelyezett súlykorlátozó tábla is szóba került, melyet többen 
nem tartanak be. Beszéltünk még a volt buszmegállónál kihelyezett „táblaerdőről”, és az ottani 
következetes ellenőrzés szükségességéről.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-
testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van ehhez kiegészíteni való? 
 
Révész Ákos József  rendőrkapitány: Tisztelt Polgármester úr, Képviselő-testület, Hölgyeim, Uraim! 
Büszke vagyok arra, hogy Rétság városában szolgálhatok. Rétság jövőjéhez a Rétsági 
Rendőrkapitányság személyi állománya a közrend biztosításával járul hozzá. Vannak olyan területek, 
amelyeket tisztáznunk kell azért, hogy minél jobban megfelelhessünk.  
A Nagyparkoló hátuljában lévő útszakasz: rendőri szempontból a tábla kihelyezését újra kellene 
gondolni a Képviselő-testületnek. Ha az ott élők attól félnek, hogy nagy sebességgel közlekednének 
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ott az autók, akkor egy fekvőrendőr elhelyezése megoldaná a problémát. Ennek az útszakasznak a 
használata jelenleg fix bírságos, 50.000 Ft. El kell ezen gondolkodni, erre kérem a Képviselő-
testületet.  
Vannak fix bírságos szabálysértések, és vannak olyanok is, amelyek a szabályozása a rendőrre van 
bízva. Egyik vezető sem szólhat bele, hogy adott rendőr a helyszínen mit intézkedjen, milyen 
szankciót alkalmazzon. Ez nem jelenti azt, hogy rendőreink ne vennék figyelembe az intézkedés alá 
vont személy anyagi helyzetét, körülményeit. Az a tapasztalatom, hogy rendőreink minimális 
bírságokat szabnak ki, figyelmeztető jelzéssel.  
A Nagyparkolóhoz való behajtással kapcsolatban én még nagy autókat nem láttam ott. A kukás 
autónak be kell mennie.  
A volt buszmegálló lassan tényleg parkolóként funkcionál. A rendőrnek az a kötelessége, hogy 
intézkedjen, ha szabálysértést észlel.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Az az állásfoglalás, hogy lehet ott várakozni.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Jó lenne tisztázni, hiszen a tábla sem egyértelmű. 
 
Girasek Károly bizottsági tag: Azon az állásponton vagyok, hogy nem a büntetés fontos, hanem a 
rend fenntartása. Én szabálytisztelő ember vagyok.  
Megértettem, amit ezredes úr mondott, hogy vizsgálja felül a Testület azt a táblát, de most még ott 
van. Indoka van, hogy az ott van. Már tönkre van téve az az út. A Nagyparkolónál lévő súlykorlátozó 
tábla azért van ott, mert a lefedett patak nagyon veszélyeztetett. A kukás autó bemehetne a hátsó 
úton. A szabályokat mindenkinek tisztelni kell. A volt buszöblökkel kapcsolatban a rendőrségnek van 
javaslattételi lehetősége a közút részére és a város részére is. Azok a táblák csak úgy kinőttek a 
földből. Ott egy értelmezhetetlen táblaerdő van. Ha nem teljesen egyértelmű, akkor a rendőrség 
tegyen javaslatot. Sok veszélyes helyzet alakul ott ki.  
Úgy tapasztalom, hogy nagyon jó az együttműködés a polgárőrség és a rendőrség között.  
Köszönöm a munkájukat.  
 
Jávorka János képviselő: Részletes, tartalmas beszámolót kaptunk. A Rétsági Rendőrkapitányság 
büszke lehet az eredményeire. Köszönöm az együttműködést, amit tanúsítottak. További jó munkát 
kívánok! 
 
Kotroczó Balázs képviselő: A rétságiak megtanulták azt, hogy amikor csak lehet, nem mennek ki a 
kettes útra. Szívem szerint én is megszüntetném azt a táblát.  
Nem vagyok a motorosok ellensége, de ha Vác felől jövünk, akkor a halálos balesetek 90 %-a 
motoros volt. Őket nem fényképezi a traffipax. Sajnos, túlnyomó többségük nem tartja be a KRESZ-t. 
A 32 hektáros területet és a laktanyát jobban kellene figyelni, mert szemétlerakóként funkcionál.  
Szívből gratulálok az eredményhez! 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Ez is az a szakma, amihez mindenki ért. Támogatom, hogy 
közlekedési bejárást tartsunk.  Gyanítom, hogy a buszmegállónál lévő táblaerdőt mindannyian 
másként értelmeznénk. A forgalomcsillapítást Rétság város belterületén kellene megoldani. Traffipax 
jó lenne a városon belül. A parkolóhelyek hiánya minden településen égető gond. A volt buszöbölben 
való parkolás komoly veszélyhelyzetet teremt.  
 
Révész Ákos József  rendőrkapitány: A volt buszmegállóval kapcsolatban felveszem a kapcsolatot 
Ürmössy Ákos úrral, és hivatalos levélben elküldjük a választ polgármester úrnak.  
A 70-80 tábla kihelyezése a Vác felé eső kivezető útra nagyon balesetveszélyes lenne.  
Motorosokat nehéz bemérni. Házi statisztikánk szerint illetékességi területünkön 53 %-kal csökkentek 
a közlekedési balesetek. Ez a rendőri jelenlétnek is köszönhető. 
Illegális szemétlerakás észlelésekor a rendőrök egyértelműen intézkednek.  
Tervezünk a Petőfi utca sarkára mérési pontot létesíteni.  
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Hegedűs Ferenc polgármester: Sok jó ötlet elhangzott. Rétság városnak legfontosabb a saját 
biztonsága. További jó együttműködést kívánok, és mindenkinek köszönetemet szeretném kifejezni a 
rendőrkapitányságon.  
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon. 
  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
120/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági 
Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 2019. évre eredményes munkát 
kíván a kapitányság valamennyi dolgozójának. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
S Z Ü N E T 17.00 órától 17.11 óráig 

 
 

3.) 2019. évi költségvetés módosítása  
                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az állami támogatás változása, átvett pénzeszközök és testületi 
döntések indokolják a költségvetés módosítását. Egyeztetések után történtek módosítások, ezek 
átvezetésre kerültek.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletet.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Kotroczó Balázs képviselő: Ez egy precíz munka, ilyenre nők képesek.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ügyes a férfi kolléga is, hidd el. 
Megköszönöm a Kormánynak a bérek rendezére nyújtott támogatást.  
Kérem, szavazzon, aki a rendelet elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
…../2019. (…….) önkormányzati rendelete 
a 2019. évi  költségvetésr ől szóló, 3/2019. (II.26.) 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 2018. évi 
költségvetésről szóló 3/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, 
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többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának 
átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 

 
             1.§ 

 
(2) A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

A Képviselő-testület Rétság Város  Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek bevételi és kiadási f őösszegét 1.916.539.042 Ft-ban  állapítja meg. 

 
2.§ 

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

 
(1) A Képviselő-testület az 1.916.539.042 Ft bevételi főösszegből  

a. a) felhalmozási célú bevételt        400.000 Ft-ban 
b. b) működési célú bevételt                          817.048.177 Ft-ban 
c. c) 2018. évi pénzmaradványt                  1.099.090.865 Ft-ban 

2. állapítja meg. 
 

(2) Az 1.916.539.042 Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

Önkormányzat összesen: 
Beruházás 572 319 272  Ft-ban
Felújítás 5 905 511  Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz 513 080  Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen 578 737 863  Ft-ban
Személyi jellegű juttatás 236 602 020  Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok 46 500 559  Ft-ban
Dologi kiadás 275 801 466  Ft-ban
Támogatásértékű kiadás 3 617 140 Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 13 338 680  Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása 256 981 584 Ft-ban
Szociális ellátás 41 852 760 Ft-ban
Működési kiadás 874 694 209  Ft-ban
Tartalék 460 771 993  Ft-ban
Finanszírozási kiadás 2 334 977  Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen 1 916 539 042  Ft-ban  

 
 

(4) Az önkormányzat  
a) Működési egyenlegét -57 646 032 forintban 

b) Fejlesztési egyenlegét -578 337 863 forintban 

c) Pénzmaradványát 1 099 090 865 forintban 

d) Tartalék összegét -460 771 993 forintban 

e) Finanszírozási kiadását -2 334 977 forintban 
állapítja meg. 

 
 

3.§ 
 
A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
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5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási 

előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg    
 (forintban) 

 
Bevételi főösszeg 1 645 204 610 Kiadási főösszeg 1 645 204 610

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 39 663 646 Személyi jellegű kiadás 66 186 398

Támogatásérték bev. 33 322 224 Járulék 12 823 571

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 208 940 644

Helyi adó 352 350 000 Pénzbeni ellátás 41 852 760

Átengedett adó 8 800 000 Támogatásértékű kiadás 3 617 140

Központi támogatás 123 274 027 ÁHT-n k. pe. Átadás 13 338 680

Működési bevétel össz. 557 409 897 Intézményfinanszírozás 256 981 584

Fejlesztési célú bevétel 400 000 Fejlesztési kiadás 578 356 863

Pénzmaradvány 1 087 394 713 Tartalék 460 771 993

Finanszírozási kiadás 2 334 977

 
 

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

számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. 
 
 
                                                                   4.§ 

 
A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási 

előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 
                                                                                                                   (Ft-ban) 

 
Bevételi f őösszeg 90 219 051 Kiadási f őösszeg 90 219 051
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 50 400 Személyi jellegű kiadás 56 940 171
Támogatásérték bev. 756 296 Járulék 11 306 334
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 21 972 546
Önkormányzati támogatás 86 513 130 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz. 87 319 826 Tartalék 0
Pénzmaradvány 2 899 225
Fejlesztési bevétel 0

 
 

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú 
mellékletek szerint jóváhagyja. 

 
 

5.§ 
 

A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
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7.§ (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási 
előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 

                                                                                                                   (Ft-ban) 
 

Bevételi f őösszeg 75 309 970 Kiadási f őösszeg 75 309 970
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 56 486 320
Támogatásérték bev. 0 Járulék 11 250 942
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 7 572 708
Önkormányzati támogatás 72 987 429 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz. 72 987 429 Tartalék 0
Pénzmaradvány 2 322 541
Fejlesztési bevétel 0

 
(2) A Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III /1-3. és 5-8. számú 

mellékletek szerint jóváhagyja. 
 

6.§ 
 

A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és § kiegészül  az alábbi (5) 
bekezdéssel. 

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

bevételi és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 
                                                                                                                   (Ft-ban) 

 
Bevételi f őösszeg 76 560 908 Kiadási f őösszeg 76 560 908
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 1 850 000 Személyi jellegű kiadás 34 056 870
Támogatásérték bev. 0 Járulék 6 770 400
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 35 352 638
Önkormányzati támogatás 68 759 687 Fejlesztési kiadás 381 000
Működési bevétel össz. 70 609 687 Tartalék 0
Pénzmaradvány 5 951 221
Fejlesztési bevétel 0

 
(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV /1-3. 

és 5-7. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 
 
(5) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tartalékát a IV /8. számú melléklet szerint 

jóváhagyja. 
 

 
7. §  

 
A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének  bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 
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                                                                  ( Ft-ban) 
 
Bevételi f őösszeg 29 244 503 Kiadási f őösszeg 29 244 503
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 22 932 261
Támogatásérték bev. 0 Járulék 4 349 312
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 1 962 930
Önkormányzati támogatás 28 721 338 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz. 28 721 338 Tartalék 0
Pénzmaradvány 523 165

 
(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a V./1-3. és 

V./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.  
 
 
 

                                                                          8.§ 
 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
(4) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
(5) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép 
(6) A R.  8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
(7) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.számú melléklete lép 
 
 

9.§ 
 

(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/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. 
(5) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép. 
(6) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép. 
(7) A R. I/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép 

 
 

10.§ 
 

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

 
11. § 

 
(1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép. 

(2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép. 
(4) A R III/6.  számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép. 

 
12.§ 
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(1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép. 

(2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép. 
(4) A R IV/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép. 

 
13.§ 

 
(1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép. 

(2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép. 
(4) A R V/6.  számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép. 

 
 
                                                                     14.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Var ga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet 2019…... napon kihirdetésre került. 
 
 
                                                             Dr. Varga Tibor 
                                                                     jegyző 
 
 

4.)  „Nyári diákmunka 2019” program lehet ősége 
                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A korábbi évekhez hasonlóan a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Osztálya „Nyári diákmunka 2019” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indít. 
Nappali tagozatos vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 16-25 éves fiatalok legfeljebb 2 hónapos 
időtartamra való foglalkoztatására van lehetőség.  
Hozzászóló hasznosnak tartotta a lehetőséget, és bízik benne, hogy minél többen élnek ezzel. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Minden érintett figyelmét felhívom, hogy minél többen 
jelentkezzenek.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
121/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nyári 
diákmunka program 2019 lehetősége” tárgyában készült előterjesztést. 
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A Képviselő-testület támogatja, 100%-os állami támogatás biztosítása mellett 
2019. július 1-től 2019. augusztus 31-ig terjedő időtartamban 10 fő rétsági 
lakosú diák alkalmazását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, a „Nyári 
diákmunka” program hatósági szerződésének aláírására. 
 
Határidő: 2019. július 1. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
5.) TOP-1.4.1-19 Bölcs ődei fér őhelyek kialakítása, b ővítése cím ű pályázaton indulás 

lehetősége 
                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A jelenleg benyújtott bölcsődével kapcsolatos pályázatunk 
befogadásra került, döntés még nem született. Most lehetőség van új pályázat benyújtására, új 
bölcsőde építésére 100 %-os állami támogatás mellett. A jelenlegi pályázat visszavonható. A 
pénzügyminiszter értesítette az önkormányzatot, hogy a benyújtott pályázat tartaléklistára került.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy jelen pillanatban nem vagyunk döntési helyzetben. Egy csomó 
olyan kitétel van, ami a területspecifikus mellékletben található meg, de ezek még nem jelentek meg. 
A lényeges dolgokat nem tudjuk. Csak elvi döntést tudnánk hozni. Másik hozzászóló is ezt erősítette 
meg. Született egy határozati javaslat, amit most ki szeretnék egészíteni pár szóval. 
A határozati javaslat elfogadását a Bizottság támogatta.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: A Pénzügyminisztériumi értesítés szerint ezzel a pályázattal több a 
lehetőség. Döntés ősszel lesz. 
Próbáltam összeszedni pár gondolatot, hogy miért érdemes a 24 fős létszámmal pályázni. Rétság 
város járásközpont, kiemelt feladatokkal. Több, mint 100 fő a 0-3 éves korú gyermek a településen. 
Kötelező feladat a gyermekek ellátásáról gondoskodni, helyet kell biztosítani a járásban élő, speciális 
gondoskodást igénylő gyermekek számára. A szülők, a nők mobilitásának elősegítése, GYES-ről, 
GYED-ről való visszasegítése. Új gyárak települnek az Ipari parkba, a létszámnövekedés miatt is 
szükséges a nagyobb létszámú bölcsőde. A nagyobb létszámú bölcsőde éves fenntartásához kb. 10 
milliós saját erőt kell biztosítani az önkormányzatnak. A mostani pályázati konstrukcióval 10-12 évre 
megoldódik ez a probléma, mert az előző pályázatban ennyi önerőt kellett volna biztosítani. A 12 
férőhelyes és a 24 férőhelyes bölcsőde fajlagos költsége között mindössze 60 millió forint a 
különbség. Költséghatékonyabb most a nagyobb bölcsődét megépíteni, mint később hozzáépíteni. 
Közintézményt nem a jelen időszakra tervezünk. A város adóbevétele hosszú távra tudja biztosítani a 
bölcsőde működését.  
Bűn volna kihagyni ezt a lehetőséget. Hosszú távon gondolkodjunk. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az, hogy leírt valamit a Pénzügyminisztérium, az egy dolog. Nincs 
benne semmi lényeges információ. Az a lényeg, hogy amennyiben új fejlemények vannak, akkor kell 
készíteni egy előterjesztést, megfelelő dokumentumokkal alátámasztva. Meg kell várni, hogy a 
pályázat mellékletei hozzáférhetőek legyenek. Amíg nincs településspecifikus melléklet, addig csak 
elvi döntést hozhatunk. Fogadjuk el, amit javasoltunk, és amikor konkrét pályázati kiírás van a 
kezünkbe, akkor tudunk dönteni a feltételekről, a méretekről.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: 24 fősre kérek elvi hozzájárulást. Szeretném, ha be lenne biztosítva 
a város, hogy igényt tart erre a támogatásra.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Egyszer már voltunk ilyen helyzetben, én ezeknek az ígéreteknek már 
nem hiszek. Várjuk meg a konkrét kiírást. 
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Hegedűs Ferenc polgármester: De ez csak egy elvi hozzájárulás lenne. Nem adjuk meg a sanszot 
arra, hogy 24 fős bölcsődénk legyen.  
 
Jávorka János képviselő: 5 éve rugózunk ezen a bölcsődés történeten. Nem tudjuk a részleteket, és 
akkor szankciók lesznek, ha nem felelünk majd meg. Senki nem mondta, hogy nem akarunk 
pályázni. Ha az állam komolyan gondolja, amiket most ígértek, akkor ezt le kell írni, hogy mindenki 
elolvashassa. Így viszont csak elvi álláspontok lehetnek.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Akkor írjuk bele azt, hogy 12 vagy 24 fős bölcsődére pályázunk, 
hogy legyen meg a lehetőség. Adjuk meg a lehetőséget. 
 
Jávorka János képviselő: Visszatérve a hátrányos helyzetű gyermekekhez. Ott majd komoly 
feltételeket kell teremteni.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Furcsállom ezt a vitát, hiszen a bizottsági ülésen ezt megtárgyaltuk. 
Akkor mindenki ott volt azok közül, aki most itt van. Döntésre jutottunk. Ebben a levélben semmi 
nincs, amit te mondasz, csak, hogy kitolódik a határidő. Addig pályázatról nem lehet szó, amíg nincs 
kiírás, és addig döntéskényszer sincs. Újra lehet kezdeni a vitát hamis állításokkal. Én SNI-s 
bölcsődéről nem tudok. Arra ne készüljünk, hogy a járás területéről idehordják az ilyen gyermekeket, 
és majd Rétság fizeti. Visszafizetési kötelezettséggel jár. A régi pályázat 400 millió forintra lett 
beadva. Itt is le van írva, hogy mire lehet pályázni, de szó nincs létszámról. A részletek a 
mellékletekben lesznek leírva. Nem kellene úgy járni, mint a közlekedésfejlesztési pályázatnál, ahol 
te határozottan állítottad, hogy csak bicikliúttal együtt lehet, aztán bemutattam a múltkor, hogy szó 
nincs ilyen a pályázatban.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Most is hazudsz. Kikérem magamnak.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Most is olyanokat kezdesz mondani, amik a pályázati kiírásban 
nincsenek benne. Nem ismerjük a kiírást, lehet, hogy benne lesz, nem látjuk. Sajnos, lehet tudni, 
hogy a kivitelezés során többe fog kerülni. Ugyanaz van, mint a 60 fős étteremnél, amit erőltettél. 
Most már a negyedik pályázatnál tartunk, nem kellene elszúrni. Az idő is számít. Nem akarom 
elsorolni megint, hogy mi szól a 12 fős bölcsőde mellett. Szó nincs arról, hogy a 24 fős 
gazdaságosabb lenne. Rétságnak kötelező bölcsődét működtetni, de nem kötelező senkit felvenni a 
bölcsődéjébe. Ki tudja, hogy az ipari adó meddig marad a településen. Régóta tudott dolog, hogy a 
bölcsőde egy szükséges rossz. Ez meddő vita. A Testület majd szavaz.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Nem tudom, hogy mi a ráció abban, hogy - a jelenleg beadott 
pályázatunkba is - 24 fős helyett 12 fősre adtuk be. 
Ne hazudj olyat, hogy a közlekedésfejlesztési pályázat nem tartalmazta a kerékpárutat.  
Én a lehetőség megadását kértem. Majd akkor, ha konkrétumokat tudunk, akkor lehet vitázni.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Amíg nincs információ, addig bármiről lehet dönteni. Én azt 
javasoltam volna, hogy vegyük le a napirendről.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Nekem kötelességem a lehetőségeket tudomásotokra hozni.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Félrevezetsz minket.  
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Annak idején, mikor a közlekedésfejlesztési 
pályázathoz elkészültek az első tervek, akkor egy 15-ös kódszámú pályázat került benyújtásra. 
Ennek a pályázatnak kettő önállóan támogatható tevékenysége volt: a kerékpárosbarát fejlesztés, a 
másik a forgalomcsillapítás és a közlekedésbiztonság, akadálymentesítés. Ez a pályázat a 
kerékpárutakra építette a többi elemet. Ez a pályázat nem nyert. Volt egy anyagunk, és amikor 
kiírásra került a mostani pályázat, akkor a kész terveket nyújtottátok be. Teljesen felesleges 
vitatkozni, van egy aláírt támogatási szerződés, az abban vállalt feladatainkat végre kell hajtani.  
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Girasek Károly bizottsági tag: Csak már 60 milliót hozzá kell tenni a nulla forintos pályázathoz. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: 15 éve meg lett ígérve a buszöböl. Én kérésem az volt, hogy legyen 
buszöböl, kamionparkoló és zebra. Kaptunk hozzá 110 millió forintot, hogy két év alatt 
megduplázódtak a költségek, arról nem tehetünk.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Ezek azok a napirendek, ahol a Testületnek meg kellene őrizni a 
higgadtságát és a méltóságát. Ember nincs ennél az asztalnál, aki ne akarna önrész nélküli 
bölcsődepályázaton indulni. De nem szeretem, hogy olyan pályázatokról kell dönteni, amiről 
fogalmunk sincsen. Nem késtünk le semmiről, mert amíg nem jelennek meg a részletek, addig nem 
is tudunk pályázni. Ha azok megvannak, akkor azonnal ide fogunk jönni amikor hívsz. Az elmúlt öt 
évben 10 kilométeres sugáron belül nyolc nyertes bölcsődepályázat van. Tudom, hogy a 
polgármesteren nagy nyomás van. Szerintem a Pénzügyi Bizottság javaslata korrekt.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Név szerinti szavazást kérek. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A név szerinti szavazást minimum ketten kezdeményezhetik. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Én szerettem volna név szerinti szavazást. Szerettem volna a 
hatósággal tudatni, hogy én 24 fős bölcsődét szeretnék. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Ezen a határozaton nincs semmi szégyellnivaló, nyugodtan a 
kezükbe nyomhatod. Nem zár ki semmit. Nyitottak is vagyunk, csak engedtessék meg, hogy 
olvassunk. 
 
Jávorka János képviselő: Még egyszer elmondom, hogy ötödik éve rugózunk ezen a pályázaton. 
Egy olyan képviselő sincs Rétságon, aki ne akarna 100 %-os támogatottságú bölcsődét építeni. 
Eddig nem jött össze. Most arról kell döntenünk, hogy elviekben indulunk ezen a mostani pályázaton. 
Dönteni csak a részletek megismerése után lehet. Lehet, hogy neked jó szándékkal elmondtak 
néhány dolgot, de még nincs leírva.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Nem vagyunk elkötelezve akkor sem, ha most beleírjuk a 24 főt.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Felvetődött a körzeti feladatellátás. Szeretném felvillantani, hogy 
hányféle körzeti feladat ellátását támogatják. Ezzel óvatosan kell bánni.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a módosított határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, 
szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 1 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
122/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-19 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton indulás 
lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 100 % támogatási intenzitású pályázaton a részletes 
feltételek tisztázása után indulni kíván 12 fős bölcsőde építésére. 
 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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S Z Ü N E T 18.11 órától 18.22 óráig. 
 

 
6.) Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerz ődés 

                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport egyes szolgáltatások 
átszervezését végzi. Az átszervezés kapcsán a közvilágítás üzemeltetési tevékenységet a 
továbbiakban az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. fogja végezni. A feltételek változatlanok maradnak.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez egy kényszerhelyzet, mert a közvilágítás karbantartását el 
kell végezni valakinek. Lényeges, hogy milyen feltételekkel és hogyan fogja a hibaelhárítást végezni. 
Kifogás volt, hogy sok a szerződés-tervezetben szereplő 14 nap. Másik hozzászólásban elhangzott, 
hogy ez egy sablon szerződés és határozatlan időre szól.  
A Bizottság 4 igen és 2 tartózkodás arányban elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára a 
határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.   
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
123/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ELMŰ-
ÉMÁSZ üzemeltetési csomaggal kapcsolatban készített előterjesztést.   
  
A Képviselő-testület az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft.-vel a szerződéskötést 
jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a mellékelt Szerződés 
aláírására.  
  
A Képviselő-testület a 2010.01.01. napjától érvényben lévő „Közvilágítás aktív 
elem üzemeltetési szerződés Csillagfény üzemeltetési csomaggal” 
megnevezésű szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését - az 
ELMÜ ÉMÁSZ Társaságcsoport egyes tevékenységeinek átcsoportosítása 
miatt - 2019. június 30-i határidővel elfogadja.  

  
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
7.) Tulajdonosi hozzájárulási kérelmek 

                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Rétság Pusztaszántói út 45 és a Rétság Pusztaszántói út 29. 
számú ingatlanok villamosenergia ellátásának megvalósításához az Al-Roti 2 Kft. képviselője 
tulajdonosi hozzájárulást kér a Képviselő-testülettől. A hálózat kiépítése a Pusztaszántói utat érinti.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban vita nem alakult ki, a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
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Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
124/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonosi 
hozzájárulás kérelmekről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület  

- Rétság, Pusztaszántói u. 45. (hrsz: 909/10) villamosenergia ellátásának 
megvalósítása érdekében (ingatlantulajdonos neve AZ S & T Kft.) és a 

- Rétság, Pusztaszántői u. 29. (hrsz: 909/2) villamosenergia ellátásának 
megvalósításához (ingatlantulajdonos neve AZ S & T Kft.) 

tulajdonosi hozzájárulását adja a tulajdonában lévő Pusztaszántói úton a 
munkák elvégzéséhez. 
 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
8.) Kérelem a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Közp ont részére pótel őirányzat 

biztosítására 
                  Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Szeptember 1-től óvodai és iskolai segítő tevékenység bevezetésére 
kerül sor valamennyi köznevelési intézményben. Ezt a tevékenységet a Család- és Gyermekjóléti 
Központoknak kötelező jelleggel kell biztosítaniuk. Rétság esetében 2 fő alkalmazása szükséges. Az 
elmúlt évben 1 fő már fel lett véve. A másik személy július 8-tól kerülne alkalmazásra.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
125/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági 
Család- és Gyermekjóléti Központ részére pótelőirányzat biztosítása tárgyában 
készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az óvodai és iskolai segítő tevékenység ellátására 1 fő 
kötelezően alkalmazandó közalkalmazott bérének és bérköltségének 
finanszírozására a 2019. évi költségvetésben 1.284.995,- Ft összegű 
pótelőirányzatot biztosít a Rétsági Család – és Gyermekjóléti Központ 
számára.  
A költségvetés következő módosításakor a pótelőirányzat összegét a 
költségvetési rendeleten át kell vezetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt 
az új státusszal kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. 
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Határid ő: munkáltatói intézkedések megtételére 2019. július 08. 
                 
Felelős:   munkáltatói intézkedések megtételéért:  Kovácsné Gregor Márta 
intézményvezető 
                költségvetés módosításáért: Dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs 
Ferenc polgármester 

 
 

9.) Rétsági Család- és Gyermekóléti Központ 2018. é vi beszámolójának elfogadása 
                  Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az intézmény fenntartója a szakmai munka eredményességét a 
szakmai beszámoló alapján értékeli. A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ a 2018. évi 
munkáról szóló beszámolót elkészítette. Részletesen kidolgozott beszámolót kaptunk.  
A bizottsági ülésen elhangzott egy kérdés, hogy mi az oka annak, hogy duplázódott a védelembe 
vételi javaslatok száma. Az intézményvezetőtől megtudtuk, hogy a helyzet súlyosbodott és a 
szabályok szigorodtak. Elhangzott, hogy áttekinthető, részletes és pontos a beszámoló. Nem könnyű 
ez a terület, hisz a családok életébe beleavatkozni nem egyszerű feladat. Elhangzott, hogy nagyon 
fontos, hogy az intézmény kollektívája jó kapcsolatban legyen egymással.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára a 
határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, javaslat? 
Magam nevében szeretnék további jó munkát kívánni. Köszönöm a munkájukat, büszkék vagyunk a 
munkájukra. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
126/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- 
és Gyermekjóléti Központ 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, és azt 
a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 
 

 
10.) Az Óvoda éves beszámolója 2018-2019 nevelési é v 

                  Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda minden nevelési évben elkészíti 
az éves beszámolóját. Így történt ez most is.  
A bizottsági ülésen a hozzászóló hiányolta a létszámadatokat, a dajka álláshelyek és az óvónő 
álláshely alakulása is érdekelte a hozzászólót. Vinczéné Szunyogh Judit vezető óvónő minden 
kérdésre megadta a választ. Elmondta a vezető asszony, hogy egy nehéz évet lezárva bízik abban, 
hogy pozitív változások indulnak meg a munkatársak között.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-
testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény? 
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Jávorka János képviselő: Néhányszor volt alkalmam részt venni az óvodai rendezvényeken. Úgy 
ítélem meg, hogy magas szintű nevelő munka folyik az intézményben. További jó munkát kívánok, és 
köszönöm a szakszerű munkavégzést.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Én sem hallok szülőktől panaszt az óvónénikre. Szerintem is 
kimagasló munkát végeznek. Továbbra is kívánok minden dolgozónak erőt, egészséget, és további 
jó munkát! 
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
127/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napköziotthonos 
Óvoda 2018/2019. évi beszámolóját. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

 
 

11.) Munkavédelmi szabályzat elfogadása 
                  Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda munkavédelmi szabályzatát 
Fodor László munkavédelmi tanácsadó készítette el.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
128/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági 
Napközi Otthonos Óvoda Munkavédelmi szabályzatát és elfogadja azt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

 
12.) Szent István napi rendezvény 

                  Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár összeállította az augusztus 
20-i programtervezetet, melyet a TKM áttekintett, és azzal egyetértett. 
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A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a tervezett műsor méltó a városhoz. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-
testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
129/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2019. augusztus 20-i 
programokkal kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
 
- Rimóci Rezesbanda (képviselő: Beszkid József) 110.000 Ft +áfa 
- Retro Világ Kulturális és Sportegyesület (Sihell Fery és Henna)bruttó 

292.1000 Ft 
- Folkazene Kft. (Kiss Kata Zenekar) bruttó 420.000 Ft 
- Porway’s Art Egyesület (Pedrofon Zenekar) bruttó 200.000 Ft 
- Pyro-Paradios Tűzijáék Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 500.000 Ft +áfa 
- Zsarnóczay Kft. (színpadtechnika) 295.000 + áfa 

 
szerződéseket jóváhagyja, felhatalmazza Varga Nándornét, hogy a fent 
felsorolt Szerződéseket aláírja. 
 
A pénzügyi fedezet a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi 
költségvetésében biztosított. 
 
Határidő: 2019. július 5 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 

 
 
13.) A Városi M űvelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos foglalk oztatás 

engedélyezésére 
                  Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár párhuzamos foglalkoztatás 
engedélyezését kéri a Képviselő-testülettől.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a költségvetés tartalmazza a kettős 
foglalkoztatás költségét.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
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130/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár kérelmét a párhuzamos foglalkoztatás 
engedélyezéséről egy fő dolgozó gyermekneveléssel kapcsolatos távollétének 
időtartamára. A párhuzamos foglalkoztatást 2019. július 1. naptól engedélyezi.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a 
munkáltatói intézkedések megtételére. 
A 2019. évi költségvetés a párhuzamos foglalkoztatás költségét tartalmazza.  
 
 
Határidő: 2019. július 01. 
Felelős: Varga Nándorné 
 

 
14.) Szabó Tiborné és Majer János kérelme  

                   Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Szabó Tiborné fordult azzal a kéréssel a Képviselő-testülethez, hogy 
a Takarék utca 5-7 szám között járda kerüljön kiépítésre. Majer János Szőlő utcai lakos háza előtt 
egy részen a vízelvezető árok megrongálódott, ennek javítását kéri.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a járdaépítés a 2020-as karbantartási tervben szerepeljen, mivel 
a most folyó munkák befolyásolhatják ezt a területet. Majer János kérelmével kapcsolatban az a 
döntés született, hogy a Városüzemeltetési csoport munkatársai javítsák meg ezt az árkot. 
A határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testület 
számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
131/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Tiborné 
és Majer János kérelméről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Takarék u. 5. és a Takarék u. 7. szám 
közötti járdaépítést a 2020. évi karbantartási tervben kell szerepeltetni. A Szőlő 
u. 20. szám előtti vízelvezető árok javítását a Városüzemeltetési Csoport 
feladatául jelöli meg a Képviselő-testület.  
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
15.) A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 

                  Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ez az egyesület már több alkalommal fordult a Képviselő-testülethez. 
A balassagyarmati kórház Gyermekosztályát szokták támogatni különféle adományokkal. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy amit eddig vállaltak, minden eszköz megérkezett a kórházba, és 
az elszámolási kötelezettségüknek is eleget tettek. 
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A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-
testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény?  
Általában részt szoktam venni az eszközök átadásán, mindig köszönetüket fejezik ki a támogatásért. 
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
132/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület kérelmét, azt támogatja. A 40.000 Ft-os támogatást a 
Balassagyarmati Kórház Gyermekosztálya részére BEDF Gastro Plus 
Hidrogén monitor, gyomor és bélrendszer vizsgáló eszköz 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 2019. évi költségvetés soron következő módosításakor át 
kell vezetni. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező megállapodást aláírja. 
 
Határidő:  2019.  július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
16.) TKM kérelmek 

                   Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester  
 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Két kérelem érkezett. A beérkezett kérelmek a szabályzatnak 
megfelelnek, támogathatók. Mindkét esetben az átvállalható költség 150.000 Ft.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Bizottság is megtárgyalta a kérelmeket. 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testület számára a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
133/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi 
Kapcsolatok Munkacsoport döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és  

 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                           15/2019. (06. 28.) számú 
jegyzőkönyve 

23 
 

 Támogatást kérő utazás célja Utazás  fő útiktg belépőjegy Összesen Támogatott költség 

    időpontja    
   

útiktg  

1 

Rétsági Hunyadi 
János 
Nyugállományúak 
Klubja 

Berekfürdő 
Nyugdíjas 
találkozó 

2019. 08.30-
2019.09.01 53 250 000 59 800 309 800 150 000 0 150 000 

2 
Rétság Város Sport 
Egyesület 

Mogyoród  
Aquapark 2019. július 40   250 000 250 000   150 000 150 000 

Összesen:               300 000 

 
 

mindösszesen 300.000 Ft-ot a fenti táblázat szerint átvállal. 
 

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

 
17.) Észak-Kelet Pest és Pest és Nógrád Megyei Regi onális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási M egállapodás jóváhagyása 
                   Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Fördős Attila, a Társulás új elnöke megküldte a módosított Társulási 
Megállapodást. A dokumentum elfogadása nélkülözhetetlen a Társulás további zökkenőmentes 
működésének folytatásához.  
A bizottsági ülésen különösebb vita nem alakult ki. 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal a PVB 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
Fördős Attila polgármester úrral tegnap beszélgettem, kicsit el van keseredve, hogy még mindig nem 
szüntették meg a katasztrófavédelmi üzemeltetést.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
134/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Észak-Kelet 
Pest és Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 
jóváhagyásáról készített előterjesztést 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Társulási Megállapodást 
jóváhagyja. 
 
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv végén mellékelve található. 
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18.) Tulajdonosi hozzájárulási kérelem (085/5 és 08 5/4 hrsz villamosenergia ellátása) 
                   Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az Omexom Magyarország Kft. tulajdonosi hozzájárulást kér a 
Pusztaszántói úton 085/5 és a 085/4 hrsz-ú ingatlanok villamosenergia ellátása érdekében. 
A bizottsági ülésen erről nem alakult ki vita, 6 egyöntetű igen szavazattal támogatta a Bizottság a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
135/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonosi 
hozzájárulás kérelemről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Rétság 085/5 és 085/4 helyrajzi számú ingatlanok 
villamosenergia ellátásának megvalósításához (ingatlantulajdonos neve Casa 
Plast Kft.) tulajdonosi hozzájárulását adja a tulajdonában lévő Pusztaszántói 
úton a munkák elvégzéséhez. 
 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

S Z Ü N E T 19.00 órától 19.10. óráig.  
 

 
19.) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
                   Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ezzel a napirenddel kapcsolatban egy kérdés került szóba. A volt 
Rompos cukrászda mögötti illegális foglalásról jegyző úr intézkedésére volt kíváncsi a kérdező. A 
Bizottság tudomásul vette a beszámolót.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Girasek Károly bizottsági tag: Az Egyebekben nincs mindenről tájékoztatás, amit felvetettem. Annak 
idején mondtam tippet pad kihelyezésére. Nem került ki pad.  
 
Dr. Varga Tibor jegyző: Választ kaptál, hogy elfogytak a padok.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: A városgondnok azt mondja, hogy nem fogytak el. Van pad. 
 
Dr. Varga Tibor jegyző: Hol? Akkor ki kell vinni.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Két alkalommal is kértem intézkedést a lomtalanításról, és meg 
mindig nem történt semmi. Több probléma is van.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ahová a kukáját leteszi az ember, oda kell tenni a lomtalanítási 
hulladékot is.  
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Girasek Károly bizottsági tag: A társásházas területeken ez nincs így. Nem kell megmagyarázni, azt 
kértem, hogy vesd fel, és adjanak hivatalos választ. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Értelmesen leírták, hogy ahova a kukáját teszi, oda kell lepakolni.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: A kiadott anyagban ott van, hogy gyűjtőpontos megoldásra 
egyeztetés szükséges. Akkor miért nem kérdezel rá? 
 
 
Hangos vita alakul ki. 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, szavazzon, aki elfogadja a beszámolót. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a beszámolót . 
 
 

20.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   

                   Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Egy kérdés merült fel. Tartalmazza a beszámoló, hogy műszaki 
bejáráson vett részt a polgármester úr a közlekedésfejlesztési pályázat építési területén. Az volt a 
kérdés, hogy milyen módosítások merültek fel. Polgármester úr válaszából megtudtuk, hogy több 
helyen találkoztak az építkezés folyamán olyannal, ami nem felelt meg a tervező által elkészült 
terveknek. A Bizottság azt tartja megoldásnak, ha a műszaki ellenőr módosítja ezeket. Elhangzott, 
hogy nincs élő kapcsolat a projektmenedzsment és az önkormányzat között ebben a pályázatban, és 
ezen kellene változtatni.  
A Bizottság tudomásul vette a tájékoztatót.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Elmondtam, hogy nem vagyok műszaki ember. Ezen a bejáráson 
jelen volt a műszaki ellenőr, apróbb technikai módosítások voltak.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Azt javasolnám, hogy ha összegyűlnek ezek a kisebb-nagyobb 
kérdések, akkor egy projektértekezletet kellene tartani. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Mindaddig belefér a módosítás, amíg nem jár anyagi teherrel.  
A bicikliútnak nagyon örülnek a biciklisták. Egyébként semmi hátránya nincs a lakosságnak emiatt.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Mindkét kerékpáros, aki ott fog kerékpározni, az megköszönte, de 
elhangzott, hogy ez joggal nem tetszik.  
Az a kiváltandó csatorna nem mindegy, hogy esőcsatorna vagy szennyvízcsatorna. Ha 
szennyvízcsatorna, akkor a DMRV-nek kell megoldani.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Ez nem gerinccsatorna. A gerinc a DMRV-é.  
 
Girasek Károly bizottsági tag: Ami nem bekötési pontnak számít, az a DMRV-é. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi.  
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21.) Takarék u. 1. szám alatti épület és a Nyárfa u tca közötti csatornafelújítás 
szükségessége (szóbeli el őterjesztés) 

             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ezen a területen csatorna felújítás szükségességéről kaptunk 
tájékoztatást a bizottsági ülésen.  
Az ülésen elhangzott, hogy vis major helyzetnek kell tekinteni a beomlott csatorna helyzetét. A 
felújításhoz szükséges összeget biztosítani kell, hiszen a közlekedésfejlesztési pályázat befejezése 
is veszélyben van emiatt.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
136/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Takarék u. 1. 
szám alatti épület és a Nyárfa utca közötti csatornafelújítás szükségességéről 
készített szóbeli előterjesztést. 
A Képviselő-testület a feltárt meghibásodást vis major helyzetnek tekinti. Az 
1.200.000 Ft + áfa összegű árajánlatot elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a Váci 
Útépítő Kft.-vel a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja.  
 
A munkák fedezetét a Képviselő-testület a 2019. évi tartalék terhére biztosítja. 
A többletelőirányzat átvezetésére a 2019. évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
22.) Cub-Cadet CC 1024 KHN típusú f űgyűjtős fűnyíró traktor javítása 

             Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke  
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Én erről nem tudtam. Azt tudtam, hogy több, mint két éve nem 
működik az egyik traktorunk. Nem tudtam, hogy miért, mert senki nem számolt be róla. Kicsit jobban 
körbe kellett volna járni, mert sok ez az összeg. 
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 1 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
137/2019. (VI. 28.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cub-Cadet 
CC 1024 KHN típusú fűnyíró traktor javításáról készült előterjesztést. 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában levő fűnyíró traktor 
hidrohajtóműjének javításához szükséges bruttó 400.000 Ft fedezetet a 2019-
es költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 
A fenti összeg költségvetésen történő átvezetéséről a költségvetés soron 
következő módosításakor gondoskodni kell. 
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Határid ő: - a költségvetési fedezet biztosítására 2019. június 28. 
  - a költségvetésen történő átvezetésre a soron következő 
költségvetés módosításkor 

 
Felelős:  Dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

23.) Egyebek 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kinek van felvetése? 
 
Jávorka János képviselő: A KRESZ park ivókútját 2018. augusztusi ülésre terjesztettem elő, 
amelyre határozat is született. Szerződés lett kötve Valent József vállalkozóval a tervezésre. Március 
körül kérdeztem rá itt, hogy hogy áll a dolog. Ez után készültek el a tervek. Lesz-e ebből valami még 
az idén? 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Volt bent a tervező. Balázs Józsi azt mondta, hogy amint elkészül az 
engedélyezés, jönnek csinálni. Az engedélyezés hosszabb folyamat. 
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Valóban hosszas folyamat, ezt tudtuk, de nem tudunk 
mit tenni vele.  
 
Jávorka János képviselő: Megértem, csak viccesnek tűnik, hogy egy ivókút felállítása, kivitelezése 
egy évig tart. Bízom benne, hogy meg fog valósulni.  
Lakossági panaszként érkezett hozzám, hogy a legutóbbi esőzéskor újra feljött a szennyvíz a Zrínyi 
és a Mikszáth utca sarkán. A DMRV kijött, fertőtlenített. Az lenne a lakosok kérése, hogy fel kellene 
kérni a DMRV-t, hogy vizsgálják át a területet, mert folyamatos problémákat okoz.  
A KRESZ parkban telepítve lett körforgó. Jelezték a szülők, hogy nehezen fordul. A játékgyár 
képviselői a jövő héten megnézik.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Engem érint a legjobban a Zrínyi utcai szennyvízprobléma. Valahol 
bele van vezetve az esőcsatorna, képtelen nyelni a csapadékot. Már régóta kérem, hogy a Takarék 
utcai kertek végén tegyük rendbe.  
Kértek a KRESZ park homokozójára fedelet. Homokot is hoztak valahova, de én nem tudom, hova 
vitték.  
Az iskolai étkezőről kaptam egy levelet. Azt kéri benne az igazgatónő, hogy mielőbb találjunk 
megoldást új étkező kialakítására. Az a kérdésem, hogy folytassuk-e, amit elkezdtünk? 
Megbízhatom-e Kovács Gábort, hogy adjon egy ajánlatot.  
 
Többen : Igen. 
 
Jávorka János képviselő: Szerepelt ez már többször az egyebek kérdésében. Hozzám is eljutott 
olyan információ, hogy nem támogatom a tervet. Meg kell nézni, hogy ki mit tervezgetett a háttérben. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Salgai Gyurihoz levittem Gábort. Aztán azt mondtátok, hogy álljunk 
le addig, míg az igazgató asszony nem kér konkrétan valamit. Ezért írt most levelet. A tornaterem 
tetejéhez nem nyúlhatunk a pályázat miatt.  
 
Kotroczó Balázs képviselő: A Nyárfa utca és a 2. út kereszteződésében benőtt fa akadályozza a 
kilátást. 
A lakosságot tájékoztatni kellene a CBA ügyében. Nagyon sok variáció hallható városszerte. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amíg a CBA nem ad be konkrét terveket, addig nem tudunk 
tájékoztatni.  
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Mezőfi Zoltán alpolgármester: Nincsenek veszélyben, amíg nincsenek beadva tervek. Folyamatosan 
bővíti a területet. Ez hosszú procedúra lesz. Amíg a tulajdonostól nem kapunk tájékoztatást, addig mi 
sem tudunk adni.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A Jászteleki utca 2. út felőli végén hatalmas venyigekupac van, a 
lakók panaszkodnak. Nyilván ottani lakók hordták oda. Meg kellene nézni, hogy mit lehet vele tenni, 
mielőtt szemétkupac válik belőle.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Három hete kértek meg az ottani lakók. A kistraktorral kijöttek a 
Városüzemeltetési csoport emberei, fel is pakoltak jó sokat. De úgy be van nőve a terület gazzal, 
hogy nem tudták befejezni. Odarendeltem a Szászékat, összetúrattam. Amikor lehetőség lesz rá, 
akkor Gyuriék meg fogják gyújtani, mert nem lehet elszállítani.  
Amennyiben nincs egyéb felvetés, az ülést 19.54 órakor bezárom. Jó nyaralást kívánok mindenkinek! 
 
 
 
 
 

Kmf. 
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