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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                         Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester     

Konzorciumi együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyása 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. augusztus 02‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 29-én döntött arról, hogy konzorci-
umi tagként rész vesz a „Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” 
programban. 
 
Bózváry József a tervezői munkát elvégezte, ennek a városra jutó ellenértékét az önkormányzat kifizet-
te. Ezt követően a pályázati munka nem folytatódott, a projekt tartalék listára került. 2022. évben új 
pályázat nyílt meg, a korábbi tervek alapján ismételten benyújtásra került az igény. 
 
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. képviselője megjelent és hozta magával a 
konzorciumi együttműködési megállapodás aláírandó példányát. A Képviselő-testület 2017. szeptem-
berében döntött arról, hogy konzorciumi tagként részt kíván venni a projektben. Az akkor becsült költ-
ség 1,16 milliárd forint volt, mely az aktualizált költségvetés szerint 5,258 milliárd forint. Az önkormány-
zatokat egységesen 1,491667 % önrész terheli, melynek forintosított összege 78.431.834 Ft. Az ön-
kormányzatok állami támogatása egységesen 1.490.204.832 Ft. A jelenlegi szennyvíztisztítónk műkö-
dési engedélye néhány éven belül lejár  
 
A 2017. évi határozat alapján a frissített adatokat tartalmazó konzorciumi megállapodást alárítam. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. július 22. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester 
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

231/2016. (X.28.) számú határozata 
 

Tárgya:  Bánk és Tolmács községek önkormányzatainak kérelme 
 

(sem Bánk sem Tolmács nem fogadta el a feltételeket) 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bánk Község Önkormányzatának és 
Tolmács Község Önkormányzatának kérelméről készített előterjesztést.  
 
 
A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzata részéről, a fenti községek által tervezett szenny-
vízelvezetés és szennyvíztisztítás megvalósításában való együttműködés feltételéül, az alábbiakban 
felsorolt pontokban foglaltak végleges és visszavonhatatlan elfogadását határozza meg Bánk Község 
Önkormányzata és Tolmács Község Önkormányzata részére: 
 

1. Rétság városnak semmilyen anyagi kötelezettséget nem idézhet elő sem az előkészítés, sem a 
beruházás későbbi fázisai. 

2. Az esetlegesen megépülő új szennyvíztisztítómű Rétság közigazgatási területén kerül elhelye-
zésre. 

3. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyó döntése nélkül semmilyen elő-
készítés és döntés nem születhet. 

4. Az esetlegesen megvalósuló fejlesztés során garantáltan korszerűsítésre kerül a volt honvéd-
ségi lakótelep (Bem utcai lakások, Radnóti út stb.) csatornarendszere, a fejlesztés terhére. 

5. A szennyvíztelep fejlesztése a jelenlegi csúcsterhelésen felül, napi 250m3 plusz kapacitást  biz-
tosít Rétság város részére a jövőbeli többletkibocsátás befogadására, melyet csak Rétság 
használhat fel. 

6. Az esetleges fejlesztés létrejötte után garantáltan nem növekszik a szennyvízkezelés költsége 
(olyan technológia kerül elhelyezésre, amely biztosítja a gazdaságos működést). 

7. Rétság város tulajdonát képező volt honvédségi telephely és sportpálya teljes egészében átke-
rül Rétság közigazgatási területére. 

8. Rétság város tulajdonában levő 34 ha-os fejlesztési (lakó) terület melletti, Tolmács közigazga-
tásához tartozó (volt honvédségi gyakorló) legelőből 50 m-es sáv (mely közvetlen a 34 ha mel-
letti szomszédos terület), átadásra kerül közigazgatásilag Rétság Város Önkormányzata részé-
re. 

9. Későbbi szennyvízhálózat fejlesztés csak Rétság Város Önkormányzatának hozzájárulásával 
történhet. 

10. Rétság város esetleges jövőbeli fejlesztéseit a két település, Bánk és Tolmács hozzájárulása 
nélkül is elvégezheti. 

 
 

Határidő: értesítésre 2016. november 04. 
Felelős:    Hegedűs Ferenc polgármester 

 
2017. szeptember havi PVB elnöki összefoglaló 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A tanulmány elkészült. Annyit kell tudni a tanulmányról és a pályázatról, 
hogy a projekt becsült nettó költsége 1,6 milliárd Ft. A B változatban, amely Rétságot érinti, elsősorban 
a felújítási és rekonstrukciós munkák szerepelnek a csatornázás tárgyában. A szennyvíztisztító telep 
megszűnne. Helyén települési végátemelő épül majd, amely Tolmács szennyvízével együtt nyomóve-
zetéken éri majd el az új bánki szennyvíztisztító telepet. A jelenlegi szennyvízátemelő teljes felújítása 
és az amortizálódott szakaszok felújítása megtörténik. A bizottsági ülésen vita nem alakult ki, elhang-
zott, hogy jó konstrukciónak tűnik, a bizottság a tanulmányt 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát. 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
218/2017.(IX.29.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország települési szennyvíz-elvezetési 
és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a 
szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII.8.) Korm.rendelet (továbbiak-
ban: Korm. rendelet) szerinti, Bózvári József mérnök által elkészített Tolmács-Rétság-Bánk szennyvíz-
elvezetési agglomeráció lehatárolási tanulmányt (munkaszám: 200/2017.) (továbbiakban: Tanulmány) 
elfogadja és jóváhagyja.  
A képviselő-testület a Tanulmányban foglaltak szerint a Tolmács-Rétság-Bánk településcsoport egy 
szennyvíz-elvezetési agglomerációba történő tartozását, valamint Bánk és térsége szennyvíz agglome-
ráció új építésű szennyvíz tisztító teleppel megnevezésű agglomeráció létrehozását támogatja, 
és hozzájárul, hogy a szennyvíz-elvezetési agglomerációs Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testületének lehatárolás módosítására irányuló Korm. rendelet szerinti felülvizsgálati eljárás Rétság 
Város Önkormányzata részéről e Tanulmány alapján, a tanulmányban foglaltak szerint kérelmezésre 
kerüljön.  
A képviselő-testület Tolmács, Rétság és Bánk település egy szennyvíz-elvezetési agglomerációba tör-
ténő sorolása, illetve a szennyvíz-elvezetési agglomerációk jegyzékét tartalmazó Nemzeti Települési 
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet Ta-
nulmánynak megfelelő módosítása érdekében felhatalmazza és megbízza Hegedűs Ferenc polgár-
mester, hogy a TolmácsRétság-Bánk szennyvíz-elvezetési agglomeráció lehatárolási Tanulmány alap-
ján a Korm.rendelet szerinti felülvizsgálati eljárást – együttműködve Tolmács és Bánk Község Önkor-
mányzatával, valamint a DMRV Zrt-vel – az illetékes hatóságnál kérelmezze, az eljárásához szükséges 
intézkedéseket Rétság Város Önkormányzata nevében megtegye, és a szükséges jognyilatkozatokat 
aláírja.  
Határidő: 2017. október 10.  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
4.) Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2022.( VIII.02.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a konzorciumi megállapodás utólagos 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A „Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” című, KEHOP-2.2.2-15-
2022-00183 projektszámon benyújtott pályázathoz a konzorciumi megállapodást utólag jóváhagyja.  
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

      Fodor Rita Mária 
       jegyzőhelyettes 
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Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Bölcsődei pótmunkára érkezett árajánlat elbírálása 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. augusztus 02‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A bölcsőde megépítésére a REBA Hungary Kft.-vel nettó 192.928.325 Ft, bruttó 245.018.973 Ft ösz-
szegben kötöttünk szerződést.   
 
A vállalkozás korábban már jelezte, hogy kerítés építése nem szerepel a kiviteli tervekben. A kerítés 
megépítésére a vállalkozás által 2022. július 20-án benyújtott árajánlat 4.017.402 Ft+1.084.699 Ft áfa, 
összesen 5.102.101 Ft. 
 
A közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozás indokolt esetben pótmunkára nyújthat be igényt. 
Mivel a kerítés ára már kizárólag önkormányzati önrész lesz, felkérem a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság műszaki szakembereit, hogy az ülésig fogalmazzák meg álláspontjukat. 
 
A vállalkozás által benyújtott árajánlat elfogadását követően hatályos szerződésünket módosítani 
szükséges. Szükséges továbbá a közbeszerzési szakértő bevonása is. 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a vállalkozás a teljes szerződéses összegre 30 %-os emelést kért (kb.74 
millió Ft). Kéréséhez nem csatolt alátámasztó dokumentációt. Ennek pótlását az ellenőrzés megkezdé-
se előtt bekérem. Ezt követően a projektmenedzsertől, a műszaki ellenőrtől és a közbeszerzési szakér-
tőtől kérek állásfoglalásokat. A komplett anyag rendelkezésre állását követően készítem el az erről 
szóló előterjesztést. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. július 22. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
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3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 
 

4.) Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2022.( VIII.02.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődei pótmunkára érkezett ár-
ajánlatról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a bölcsőde kerítésére bruttó 5.102.101 Ft többletforrást biztosít a 2022. évi költ-
ségvetés tartaléka terhére. 
 
A pótmunkák elvégzésére szerződésmódosítást kell kérni. A pótmunkák elvégzésének szükségessé-
géről tájékoztatni kell Márkus Pál közbeszerzési szakértőt. 
 
 
 
Határidő: 2022. augusztus 15.      
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
       jegyzőhelyettes 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester         

Szökőkút működését biztosító szivattyú beszerzése 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. augusztus 02-i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Korábban tájékoztattam a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szökőkút szivattyúja meghibásodott. 
Kiszerelését követően szakértő megállapítása alapján nem célszerű a javíttatása, ezért Salgai György 
városgondnok árajánlatot kért a Sun Koi - Farm Kft. 3434 Mályi, Vezér utca 39/b vállalkozástól. 
 
A Kft. megküldte az ajánlatát, amelyben kettő típusú szivattyút javasolnak. A szakértő a nagyobb telje-
sítményű szivattyút javasolta beszerezni. 
 
 
Az Astralpol Victoria plus Silent 34.000 l/h szivattyú ára  189.662 Ft plusz áfa összesen: 240.871 Ft 
 
 A fizetés módja: előre fizetés átutalással. 
 
Az ajánlat és az elektronikus számla másolata mellékelve. 
 
 
                                          
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
 
 
Rétság 2022.  július 26-n 
 
  
                                                                                                                        Jávorka János sk. 
                                                                                                                           alpolgármester 
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
 
 
 
 

3.)  Jogszabályi háttér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK   
/2022.(VIII. 02. ) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szökőkút működésé-
hez szükséges, Astralpol Victoria plus Silent szivattyú vásárlására érkezett árajánlatot. 

           A Képviselő-testület elfogadja a Sun Koi - Farm Kft. 3434 Mályi, Vezér utca 39/b vállal- 
           kozástól érkezett árajánlatban és az „Elektronikus számlán” szereplő  bruttó 240.871 Ft        
           összeget. 

 
A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja a szi-
vattyú beszerzéséhez szükséges bruttó 240.871 Ft összeget. 

 
 
  
 
Határidő: 2022. augusztus 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                       polgármester 
 
 
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                               
 
 
                                                                                              Fodor Rita Mária 
                                                                                                jegyzőhelyettes 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester         

John Deer kistraktor szerviz biztosítása 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. augusztus 02-i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Salgai György városgondnok jelezte, hogy a kistraktoron el kell végezni a szükséges cseréket.  
 
Az információt megosztottam a Képviselő-testület tagjaival. 
 
Az eszköz legutolsó szervízelése 600 üzemóra állásnál volt. Jelenleg 840 óra az üzemóra állása. 
 
Telefonon felvettem a kapcsolatot a KITE illetékesével Szubota Dániellel (tel. 30-8838938) 
 
A KITE megküldte ajánlatát a szerviz feladat ellátására.  
 
Az ajánlat összege: 220.883.88 Ft plusz Áfa. 
 
Az árajánlat mellékelve. 
 
 
 
 
                                          
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
 
 
Rétság 2022. július 26-n 
 
  
                                                                                                                        Jávorka János sk. 
                                                                                                                           alpolgármester 
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  

 
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK   
./2022.(VIII.02.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a John Deer kistraktor 
szervízelésére érkezett árajánlatot. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a KITE árajánlatát. Az árajánlat összege: 220.883,88 Ft 
plusz áfa, összesen 280.523 Ft. 
 
A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja a brut-
tó 280.523 Ft összeget. 

 
 
  
 
Határidő: 2022. augusztus …. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                               
                                                                                              Fodor Rita Mária 
                                                                                                jegyzőhelyettes 
 
 







RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó         Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes 

Juttatás lehetősége a 2022. évben 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. július 28‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az előző évek gyakorlata szerint a költségvetés elfogadása és a pénzügyi keretek felülvizsgálata után 
kerül sor az önkormányzatnál és intézményeinél a bérek felülvizsgálatára. 
 
Az idei évben a háborús vészhelyzet miatt újabb problémák merültek fel, amik kihatnak az önkormány-
zatok gazdálkodására is. A megváltozott körülmények miatt számos jogszabály kerül megalkotásra. 
Ezekkel magánemberként is nap mint nap találkozunk. Rétság Város Önkormányzata is megpróbál fel-
készülni és megfelelni ezeknek a kezelésére. 
 
A dolgozók az elmúlt években már megszokták, hogy az éves költségvetés elfogadását követően dönt a 
Képviselő-testület a tárgyévi önkormányzati béremelésről. Az infláció mértékét sajnos a dolgozók is a 
saját pénztárcájukon keresztül érzik. Mivel folyamatosan születnek olyan törvények és kormány rendele-
tek, amelyek az önkormányzati tervezést befolyásolják, ezért a jelen helyzetben felelősen gondolkodva 
azt javaslom, hogy az Önkormányzatnál és intézményeinél egyszeri juttatást adjunk a dolgozóknak. Ez a 
módszer nem jelent olyan tartós kötelezettségvállalást, mint a béremelés. Mindezt addig tudjuk biztosíta-
ni, ameddig a költségvetés a fedezetet biztosítja, ugyanakkor a dolgozók egyösszegű juttatáshoz jutnak, 
mely a nyugdíjalapjukba is beleszámít.  
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzatnál és intézményeinél, más főállású munkahellyel 
nem rendelkező dolgozóinál, valamint a közfoglalkoztatottaknál tegye lehetővé, hogy valamennyi dolgozó 
részére, tartós kötelezettségvállalást nem jelentő, nyári jutalom kifizetése történjék, a megszokott évvégi 
jutalom mellett.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a kifizetéseket engedélyezni 
szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. július 19. 
 
   Fodor Rita Mária 

           jegyzőhelyettes  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

3.)  Jogszabályi háttér 
. 
4.) Határozati javaslatok  

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
/2022.( VIII.02.)  HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Juttatás lehetősége a 2022. 
évben” tárgyban készült előterjesztést és azt jóváhagyja az alábbiak szerint: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatnál és az önkormányzati fenntartású 
intézményekben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői, egészségügyi szolgálati jogviszonyban és 
a MT hatálya alá tartozó főállású dolgozóinál, a közfoglalkoztatottaknál, továbbá a Képviselő-testület tag-
jainál - munkájuk elismeréseként - egy havi bruttó illetményüknek, illetve tiszteletdíjuknak megfelelő 
rendkívüli juttatásra biztosít fedezetet, melyet 2022. augusztus 10-ig történő kifizetéssel biztosít, az aláb-
bi feltételekkel: 
 

- 2022. július 1-én aktív jogviszonnyal kell rendelkezni, 
- több jogviszony esetén csak egy, a magasabb összegű vehető figyelembe, 
- minimum 6 hónap munkaviszonnyal kell rendelkezni, 
- tartós (összesen 4 hetet meghaladó) megbetegedés esetében az összeget arányosítani kell, 
- fizetésnélküli szabadság esetén az összeget arányosítani kell, 
- gyes, gyed valamint ezen időszak alatt szerzett szabadságok kiadása időtartamára nem adható. 

 
Az intézmények részére keretösszeg kerül meghatározásra, melynek felosztásáról az 
intézményvezető dönt! 
A felhasználható keret intézményenként: 
 
 

Intézmény  Bruttó  Járulék  Összesen 
Polgármesteri Hivatal  5 670 336   737144  6 407 480  
Önkormányzati dolgozók  6 668 750   866 938   7 535 688  
Óvoda  4 694 023   610 223  5 304 246  
CSalád‐ és Gyermekjóléti Központ  3 012 375   391 609   3 403 984  
Városi Művelődési Központ és Könyvtár  4 138 506   538 006   4 676 512  
  24 183 990   3 143 919   27 327 909  

 
 
 
Határidő: 2022. augusztus 10. 
Felelős: valamennyi érintett munkáltató 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 
 
 

Fodor Rita Mária 
 jegyzőhelyettes 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 
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1 oldal a 3 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária   jegyzőhelyettes     

Pótelőirányzat kérése 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. augusztus 02‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2017. évben részt vettünk az ASP rendszer alkalmazásához szükséges informatikai eszközök pályáza-
tán. A gépek 5. éve vannak használatban, eddig hibátlanul működtek. 
 
Ez év nyarán három gép már meghibásodott, a titkársági gép is jelez már instabil működésre utaló je-
leket.  
Informatikusunk az egyik szerver cseréjét tartja indokolnak. Ezt az eszközt 2016. év tavaszán helyezte 
üzembe informatikusunk. Javaslata: 

 
Jelenleg a hivatalnak két szervere van:  

‐  Egy tartományvezérlő (Windows Server 2012) – ez kezeli a felhasználók bejelentkezését az egyes számí‐
tógépeken és szabályozza a csoportházirendeket (ezt még valamikor 2016‐ban üzemeltük be – egy iroda 
számítógépből alakítottuk ki). 

‐  És egy hálózati adattároló (NAS) – ezt is 2016‐ban üzemeltük be. Ez tárolja a közös mappákat és a bizton‐
sági mentéseket. Ebbe legutoljára 2019‐ben cseréltünk nagyobb méretű merevlemezeket. 
 
Szükség lenne a tartományvezérlő szerver cseréjére. 
A jelenlegi tartományvezérlő szervert még 2016 tavaszán állítottuk be és azóta üzemel. 
A problémáim vele: 

‐  A benne lévő SSD kezdi az elhasználódás jeleit mutatni – ennek cseréje lenne majd szükséges,  
A jelenlegi NAS-ban jók a nagyméretű merevlemezek, de 

‐  ez a régebbi típus nem tudja kezelni a számítógépek teljes tükörképszerű mentéseit 
 
A két probléma megoldását egy új NAS készülékkel oldanám meg. 
Most már lehetőség van az új NAS-okon Windows Tartományvezérlőt működtetni legálisan és 
teljesen ingyenesen. 
Ezen kívül olyan biztonsági mentés-mechanizmussal rendelkeznek amelyek a számítógépek hát-
tértárának teljes tükörképét tudjuk akár óránként menteni. 
 
Az lenne a javaslatom, hogy a két jelenlegei szervert lehetne helyettesíteni egy új NAS ké-
szülékkel. Ebbe az új NAS-ba bele tudjuk tenni a korábban beszerzett kettő darab 6TB-os me-



2 
 

revlemezt.  
Így egy készülék tudná biztosítani legálisan a tartományvezérlést és a teljes tükörképszerű biz-
tonsági mentéseket is. 
Mivel kicsi helyet foglalna el, az irattárból fel tudnánk költöztetni a padlásra a rack szekrénybe. 
Felszabadulna az irattárban legalább egy asztal. 
 
Az alábbi NAS beszerzése lenne javasolt a feladatra: 

‐  Synology DS720+ 6GB 
Br. ára: 245.300 Ft  

Gondolom ezt a testület elé kellene terjeszteni. Van rá lehetőség a beszer‐
zésre? 
 

A javításokra és az új szerver beszerzésére 600.000 Ft pótelőirányzat biztosítását látom indokoltnak. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. július 22. 
 
 
   Fodor Rita Mária 

           jegyzőhelyettes 
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 

4.) Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( VIII.02.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgármesteri Hivatalban lévő 
informatikai eszközök cserjére, javítására pótelőirányzat kéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület új eszköz beszerzésére 300.000 Ft, javításokra 300.000 Ft. összesen bruttó 
600.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a tartalék terhére.  
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A többletelőirányzat átvezetésére a 2022. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot 
kell tenni.  
 
 
 
Határidő: 2022. augusztus 15., majd szöveg szerint      
Felelős: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
       jegyzőhelyettes 
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Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 

Beszámoló a 2021. évben végzett szakmai munkáról 

 

 

Bevezetés  

   A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) m�ködésének 
ötödik évében a Gyermekek védelmér�l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.) 40/A. §-ban meghatározott alapfeladatai nem változtak. Feladatellátásunk 
folyamatos biztosításához a tavalyi év során végre sikerült megteremteni a szükséges 
személyi feltételeket is. Szolgáltatásainkat igénybe vev� ügyfeleink száma az el�z� évhez 
képest kevesebb volt, amely els�sorban a kiemelked�en súlyos veszélyeztetések 
csökkenésének köszönhet�. Ennek ellenére adminisztratív feladataink tovább növekedtek, az 
ügyintézési folyamat teljes kör� digitalizációjának megkezdése miatt. Elvégzend� 
feladataink megfelel� színvonalú ellátása érdekében számíthattunk a szakmai szerepl�kkel 
kiépített kapcsolatainkra, melyek jelent�ségét nehéz volna túlbecsülni.    

 

Szakmai munka 

 

   A 2021-es év elején 240 gyermek szerepelt a nyilvántartásunkban, az év végén pedig 217 
f�, az alábbiak szerint: 

 

- 72 gyermek állt védelembe vételi eljárás alatt, mely során a már kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kötelez�en betartandó magatartási 
szabályok kerülnek rögzítésre. Ez a szám 16 f�vel kevesebb, mint az el�z� évi adat. 
(Érdemes megjegyezni, hogy a védelembe vételi eljárások száma évr�l évre csökken. 
Ez részben magyarázható a gyermekek szakellátásba kerülésével, ugyanakkor a 
problémák enyhülését is jelzi, rámutat a szociális segít�munka jelent�ségére.) 

  
- ideiglenes hatályú elhelyezésre vagy annak felülvizsgálatára 7 gyermek esetében került 

sor, mely a gyermek családból való azonnali kiemelését jelenti. Az el�z� évhez 
képest ez az adat a harmadára csökkent. Az intézkedésre családi konfliktus, 
rendezetlen családi jogállás, szexuális er�szak b�ntettének gyanúja, törvényes 
képviselet hiánya és bántalmazás miatt volt szükség. Ezen esetek kapcsán két 
alkalommal történt feljelentés is.   

 
- 66 f� családjából kikerült, nevelésbe vett gyermek szerepelt a nyilvántartásunkban, 

amely 3 f�vel több az el�z� évi adatnál. A gyermekek szakellátásban történ� 
elhelyezése, és f�ként a testvérek együtt tartása a fér�helyek hiánya miatt rendkívül 
problémás, legyen szó akár lakásotthonról, akár nevel�szül�i családokról. A 
nevelésbe vétel ideje alatt munkatársaink kiemelt feladata, hogy a vérszerinti családot 
a gyermeknevelésre alkalmassá tegye.  
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- 2 gyermek esetében tettünk javaslatot harmadik személynél történ� elhelyezésre, mely 
során a bíróság megszünteti a szül� felügyeleti jogát, és a gyermek részére gyámot 
rendel.  

 
- 27 gyermek ügyében realizálódott a családba fogadás, amely intézkedésre a szül� 

átmeneti akadályoztatása esetén kerülhet sor, és meghatározott id�re szól.  Ez az adat 
a korábbihoz képest lényegében nem változott. A gyakorlat sajnos azt mutatja, hogy 
ezen jogintézmény a gyermek sorsát hosszú távon nem rendezi, de alkalmazásával 
elkerülhet� a szakellátásba kerülés. 

 
- 5 gyermek esetében került sor a családba való visszahelyezésre, a nevelésbe vétel 

megszüntetésére, amikor is az utógondozással kapcsolatos feladatokat láttuk el.  
 

- 8 gyermek esetében kértek t�lünk a b�nismétlés megel�zését célzó megel�z� 
pártfogás elrendelésére javaslatot, a családdal való kapcsolatfelvétel és 
kockázatértékelés alapján. Az eljárást indokló cselekmények rongálás, garázdaság, 
jogosítvány nélküli vezetés, testi sértés, kis érték� lopás voltak.  
 

- további 30 gyermek esetében pedig 10 órát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzás, 
házasságkötés engedélyezése, kiskorú várandóssága, szül�i ház elhagyása, kiskorú 
veszélyeztetése és bántalmazás gyanúja kapcsán jártunk el; és sor került három 
örökbefogadásra, melyek közül az egyik gyermeket sajnos visszaadták a szül�k. 

 
 
   A szintén kötelez�en ellátandó speciális szolgáltatásaink körében: 

 

- Az utcai szociális munka lényege az esetlegesen cselleng� gyermekek felkutatása, a 
megfelel� intézkedések foganatosítása. Erre a feladatra nincs kijelölt kolléga, 
munkavégzésünk során mindannyiunknak figyelemmel kell lennie a területen 
indokolatlanul jelen lév� gyermekekre, leginkább azokra a szakellátott gyerekekre, 
akik engedély nélkül elhagyják gondozási helyüket. A tavalyi évben két gyermek 
esetében tapasztaltunk ilyet, náluk viszont meglehet�s gyakorisággal – szinte egész 
évben körözés alatt álltak.  

 
- Kapcsolattartási ügyeletünk lényege, hogy a gyermek és az arra jogosult 

hozzátartozója biztonságos körülmények között találkozhatnak. A tavalyi évben 
kapacitásunk jelent�s részét igényelték a kapcsolattartások, hiszen 15 f� érintett 
összesen 52 alkalommal jelent meg. 3 család esetében a körülmények miatt a 
kapcsolattartást felügyelt módon kellett biztosítani. 

 
- A kórházi szociális munka biztosítása esetünkben nem releváns, hiszen a járás 

területén kórház nem m�ködik. A kórházi véd�n�kkel, szociális munkásokkal 
viszont szorosan együtt kellett m�ködnünk, az ellátási területünkön él�, 3 f� kiskorú 
várandós anya érdekében.  

 
- A Központ nyitvatartási idején kívül felmerül� krízishelyzet esetén jelz�rendszeri 

készenléti szolgálatot biztosítottunk, közismert telefonszámon. Ügyfeleink gyakran 
éltek a lehet�séggel, bár els�sorban egyeztetés, tanácsadás céljából. Az Országos 
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Kríziskezel� és Információs Telefonszolgálat is több alkalommal továbbított felénk 
jelzést, melynek nyomán a protokoll szerint eljártunk. 

 
- Jogi tájékoztatásnyújtást ügyfeleink továbbra is gyermekelhelyezés és kapcsolattartás 

szabályozása témájában kértek leggyakrabban. Visszatér� tevékenységünk volt a 
gyámhatósági határozatok, végzések értelmezésében történ� segítségnyújtás is.  

 
- A pszichológiai tanácsadás a tavalyi évben a Pedagógiai Szakszolgálatnál már 

elérhet� volt, amely szolgáltatásba mi is közvetíthettük ügyfeleinket. A klientúra egy 
része pedig megvásárolta a szolgáltatást. Mindkét lehet�ség nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége ne mélyüljön tovább. Nagyobb 
probléma volt a megyében a gyermekpszichiáter szakorvos hiánya; a rászoruló 
gyermekeket háziorvosi segítséggel országos hatáskör� intézményekbe próbáltuk 
irányítani, de a kríziskezelésen túl terápiát sajnos ott sem tudtak biztosítani számukra. 

 
- Az óvodai és iskolai segít� tevékenységet tavaly is biztosítottuk. Területünkön 33 

oktatási-nevelési intézmény található; az ott folyó munkát kollégák a prioritások 
figyelembevételével látták el. Tevékenységük során 226 alkalommal 338 gyermekhez 
jutottak el. 
 

Személyi feltételek  
 
 
    A tavalyi év kezdetén 6 f� állt Központunk alkalmazásában, amely 1 f�vel elmarad a 
kötelez�en el�írt létszámtól. 2021. novemberét�l sikerült a hiányos státuszt is betöltenünk, 
olyan munkatárs felvételével, aki rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú, 
fels�fokú végzettséggel. A kolléga a szociális diagnózis elkészítéséért felel, mely a család 
szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján a szükséges szolgáltatások megállapítása 
érdekében készül. Korábban nem dolgozott még gyermekvédelemben, de szakirányú 
tanulmányai és személyisége alkalmassá teszik a feladat ellátására.  
   Az egyik, óvodai-iskolai szociális segít� munkakörben dolgozó kolléga 2021. 
augusztusától egy év id�tartamban fizetés nélküli szabadságát kérelmezte. Távolléte idejére 
szükségessé vált a helyettesítése, melyet öt kolléga bevonásával oldottunk meg. Ily módon az 
� feladatainak teljesítése egyikünknek sem vállalhatatlanul nehéz, és a munkatársak között 
sem szít feszültséget az aránytalan terhelés. 
   Esetmenedzser munkakörben dolgozó kollégáink részt vettek a kiégés felismerése-kezelése, 
jogismeret-aktualizálás, és a szakmai etika kérdései témakörében tartott továbbképzésen. A 
képzések e-learning formában zajlottak, az online vizsgát követ�en 18 pont értékben. Az 
óvodai és iskolai szociális segít� kollégák számára kötelez�en elvégzend�, már megkezdett, 
120 órás képzés kapcsán mindössze egy rövid tájékoztatást kaptunk, mely szerint a pandémia 
által meghiúsult képzés folytatására nincs mód.  
    
 
Szervezési feladatok 
 
 
   Szervezési feladataink közül kiemelend� a gyermekjóléti szolgálatoktól beérkez� jelzések 
összesítése, feldolgozása, melyet a járási jelz�rendszeri tanácsadóként kijelölt kolléga 
végzett.   Az eredményekr�l éves beszámolót készített a megyei kormányhivatal felé. A 
jelzések között visszatér� jelleggel szerepelnek az igazolatlan iskolai hiányzások, a 
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tankötelezettség teljesítésének elmulasztása. 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzás 
esetén a tanköteles korú gyermeket kötelez� védelembe vennünk, bár tapasztalatunk szerint 
eredmény ett�l ritkán várható. Még mindig problémaként szerepelt, hogy a jelzéseket csak 
írásban tudjuk elfogadni, de minél súlyosabb egy probléma, annál kevésbé van erre 
hajlandóság, még a szakemberek részér�l is. A településenként megtartott jelz�rendszeri 
találkozókon ismételten hangsúlyoztuk ennek fontosságát. 
   A tavalyi év során is több adatszolgáltatást teljesítettünk, f�ként a Központi Statisztikai 
Hivatal és a módszertanunk felé. A KSH részére mindig el�re közölt id�pontban és témában 
történik az adatszolgáltatás teljesítése, a módszertan felé viszont rugalmas, a helyzet generálta 
tárgyban, krízishelyzetben, és szorosabb határid�kkel. A tavalyi évben ily módon többek 
között a különél� szül� szerepét, jogi helyzetét, az ügyfelek er�szakos, fenyeget� 
magatartását, a gyámhatósággal való együttm�ködés tapasztalatait térképezték fel. 
Munkavégzésünk során mérföldk�nek számított az ügyintézés folyamatának digitalizációja, a 
GYVR rendszer bevezetése, melyhez a szükséges útmutatót szintén a módszertanunktól 
kaptuk, és folyamatos visszajelzéseket is kértek a felület m�ködésér�l. Legjelent�sebb 
szakmai találkozóink is a GYVR rendszer ismertetése okán kerültek megrendezésre. 
Budapesti helyszínen korlátozott számban, de személyes jelenléttel, illetve online térben is 
folyt az egyeztetés. 
   A jelen lév� járvány miatt tavaly is figyelemmel kellett lennünk arra, hogy 
feladatellátásunk mindenképpen folyamatos maradjon. Ügyfélfogadásunk során, valamint a 
hatósági tárgyalásokon való részvétel idején a járványügyi szabályok betartásával jártunk el. 
Fenntartónknak és a kormányhivatalnak köszönhet�en továbbra is megfelel� min�ség� és 
mennyiség� véd�felszerelés állt rendelkezésünkre. A véd�oltások felvétele nem került 
kötelez� módon el�írásra, de a munkatársak egészségének meg�rzése érdekében egy 
kivételével mindegyik kolléga élt a lehet�séggel. Ez azért is el�nyös volt, mert azokon a 
szakmai fórumokon, ahol személyes jelenlétet vártak el, csak védettségi igazolvány 
bemutatásával lehetett részt venni. Mindezen intézkedéseknek köszönhet�en folyamatosan 
tudtunk együtt dolgozni, végrehajtani a szükséges gyermekvédelmi beavatkozásokat.  
    
 
Más intézményekkel való együttm�ködés 
 
 
   A család- és gyermekjóléti központok létrejötte megváltoztatta a gyermekvédelem 
struktúráját, elkülönítette a települési és a járási szint� feladatokat. A gyermekek érdekeinek 
képviseletében, hatáskörünk betartásával törekedtünk arra, hogy a jelz�rendszer tagjainak 
bevonásával a lehet� legjobban megalapozott javaslatokkal éljünk. Ehhez segítettek hozzá a 
társintézményekkel ápolt, széles kör� kapcsolataink. Külön kiemelném a gyermekjogi 
képvisel�vel való kapcsolatunkat, amely sok esetben segített tovább vinni az esetlegesen 
megrekedt folyamatot. Az információcsere és a közös álláspont kialakításának 
leghatékonyabb eszközei az esetmegbeszélés (itt csak szakemberek vannak jelen) és az 
esetkonferencia (ahol a résztvev�k köre kiegészül a családtagokkal). A pandémia idején 
ezeket a lehet�ségeket kénytelenek voltunk nélkülözni, ami jelent�sen nehezítette a munkát. 
A tavalyi év során azonban a legösszetettebb esetek kapcsán már tartottunk megbeszéléseket; 
némelyik olyan széles körben tartott és minden részletre kiterjed� volt, ami felért egy 
szupervízióval. Helyszínt biztosítottunk a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szervezésében 
tartott Nógrád megyei workshop számára is, az ágazatközi együttm�ködések támogatása 
érdekében. Központként feladatunk az is, hogy az ellátási területünkön m�köd� 
gyermekjóléti szolgálatok számára szakmai támogatást nyújtsunk. Ennek értelmében 
lehet�séget biztosítottunk esetmegbeszélésen való részvételre, el�re elkészített, egész évre 
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vonatkozó id�beosztás és tematika alapján. A tapasztalat azt mutatja, hogy a családsegít�k 
el�re tervezett módon nem szívesen kapcsolódnak be ebbe a folyamatba, de konkrét, egyedi 
esetek és problémák kapcsán szívesen vették a segítségünket.  
 
 
Záró gondolatok 

 

   A 2021-es évben a jogszabályi el�írásoknak és a szakmai elvárásoknak megfelel� team 
dolgozott intézményünkben. A gyermekvédelmi rendszerben elfoglalt helyünk pontos 
definíciójának és a munkatársak felkészültségének köszönhet�en feladatainkat 
maradéktalanul elláttuk. A korábbi években kialakított gyakorlataink jól m�ködtek, 
feladatainkat kell� szakértelemmel és magabiztossággal kezeltük. A fenntartó és a 
városvezetés az elmúlt évben is kiszámítható és nagyvonalú feltételeket teremtett számukra 
ahhoz, hogy munkánkat elkötelezetten, a legjobb tudásunk szerint végezhessük.  

Kérem beszámolóm szíves elfogadását! 

 

Rétság, 2022. május 31.                                           

                                                                                                Kovácsné Gregor Márta 

                                                                                                      intézményvezet� 
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Az egészségügyi szolgálatok beszámolói 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. augusztus 02‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
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 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/2022.(V.26.) KT. határozatban kérte az egés-
zségügyi szolgálatokat, hogy számoljanak be munkájukról.  
 
A szolgálatok a testületi kérésnek többé-kevésbé eleget tettek.  
 
Védőnői Szolgálat: 
Részletes beszámolót kaptunk. Az eszközellátás tekintetében van kérése a kolléganőnek. Javaslom, 
az apróbb eszközök megvásárlását a jóváhagyott 2022. évi költségvetés terhére. Javaslom továbbá, 
hogy a kolléganő kérjen be árajánlatokat a hallásvizsgáló készülékre. Ő tudja, melyik típusú eszköz 
lenne megfelelő számára. 2021. évben a védőnői ellátásra (ifjúságvédelem nélkül) 16.472.012 Ft-ot 
költött az önkormányzat 14.422.693 Ft NEAK finanszírozás mellett. 2022. évi kiadások I. félévi teljesí-
tése 9.051.700 Ft (49,92 %). Amennyiben szükséges a tárgyévi költségvetés módosítható. Külön 
köszönöm a kolléganőnek a veszélyes hulladékszállítás koordinálását, mely munkájával a többi 
szolgálat munkatársait is segíti. 
Az OKFŐ nyilvántartása alapán Diósi Tamásné érvényes működési engedéllyel rendelkezik, tovább-
képzéseken részt vesz. 
Szabadsága idején az érvényes működési engedély szerint van helyettesítő védőnő.  
 

I. sz. Háziorvosi Szolgálat 
A feladatot ellátó háziorvos vállalkozóként dolgozik a körzetben 2021. szeptember 7-től. Az ellátott be-
tegek száma magas. A praxis beteglétszáma a beszámolási időszakban 220 fővel növekedett. Az ön-
kormányzat 2021. évben 5.452.200 Ft-ot költött a körzetre. A magas összeg oka a működéshez szük-
séges alapvető eszközök, anyagok beszerzése volt. 2022. I. félévében a kiadások összege 9.800.500 
Ft, a bevételek összege 9.926.440 Ft. Külön köszönöm a háziorvosi szolgálat dolgozóinak kitartását és 
a türelmét a korábbi üzemeltető képviseletében eljáró személy magatartása, feljelentései miatt. A he-
lyettesítés a jogszabályokban foglaltak szerint biztosított. 
 
Az OKFŐ nyilvántartása alapán Dr. Kramlik Annamária és Ferencsik Melinda érvényes működési en-
gedéllyel rendelkeznek, továbbképzéseken részt vesznek. 
 
Fogorvosi Szolgálat 
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A szolgálattól részletesebb beszámolót kért a Képviselő-testület. A szolgálat statisztikai adatai az aláb-
biak szerint alakultak: 
 
     fő 
Időszak  Rétság  Tereske  Tolmács  Diósjenő Összesen 
                 
2021.01.01.‐01.31.              146  15 18    179 
2021.02.01.‐02.28.             141  23 32    196 
2021.03.01.‐03.31.                78  21 21 13 133 
2021.04.01.‐04.30.              74  16 19 7 116 
2021.05.01.‐05.31.       78  19 17    114 
2021.06.01.‐06.30.          91  17 13    121 
2021.07.01.‐07.31.         111  23 14    148 
2021.08.01.‐08.31.       9  3 4    16 
2021.09.01.‐09.30.         97  7 10    114 
2021.10.01.‐10.31.            129  14 12    155 
2021.11.01.‐11.30.         121  17 11    149 
2021.12.01.‐12.31.        57  8 10    75 
Összesen  1132  183 181 20 1516 
Átlagos napi esetszám   4,492063  0,726190476 0,718254 0,079365 6,015873 

     

2022. 
Január  99  22 19    140 
Február  97  28 19    144 
Március  105  17 14    136 
Április  99  26 20    145 
Május  100  21 10    131 
Összesen  500  114 82 0 696 
Átlagos napi esetszám   4,761905  1,085714286 0,780952 0 6,628571 

     

Elvégzett ellátások (db)      

2021.01.01.‐2021.12.31.     Megoszlása      

Fogtömések:                          466  40,1724%   

Fogeltávolítások:                   587  50,6034%   

Gyökérkezelések:                  29  2,5000%   

Fogpótlások:                         78  6,7241%   

Összesen  1 160  100,00%   

             

2022.01.01.‐2022.05.31.            

Fogtömések:                          193  42,3246%   

Fogeltávolítások:                   225  49,3421%   

Gyökérkezelések:                  18  3,9474%   

Fogpótlások:                          20  4,3860%   

Összesen  456  100,00%   



3 
 

A szolgálat átlagosan kb. 6 beteget lát el naponta, ami rendkívül alacsony szám. Igen alacsony a fog-
tömések és a gyökérkezelések száma is. 
 
Röntgenfelvétel a beszámolási időszakban nem készült, ami egy fogorvosi rendelésen teljesen elfo-
gadhatatlan dolog. Kb. 3 évvel ezelőtt kezdtük meg vállalkozó bevonásával a röntgen készülék atom-
energetikai engedélyének beszerzését. Hosszas munkafolyamat után a készülék megkapta volna az 
engedélyt. Ehhez viszont szükséges, hogy a röntgenkészüléket kezelő orvos is rendelkezzen az Or-
szágos Atomenergia Hivatal engedélyével, mely egy sugárvédelmi tanfolyam elvégzésével, vizsgával 
szerezhető meg. Ilyen továbbképzésről a doktornő részéről nincs információnk.  
 
Azonnali intézkedést követel a helyettesítés helyzete. Működési engedélyt úgy kapott a szolgálat, hogy 
két helyettest voltunk kötelesek megjelölni.  Dr. Lukács Beáta és Dr. El-Hage Ruchdi vállalták a helyet-
tesítést, természetesen oly módon, hogy a rétsági szolgálat viszont helyettesít őket. A helyettesítés a 
helyettesítő orvos saját rendelőjében történik. A beszámoló szerint helyettesítés Budapesten, a Száj-
sebészeti Klinikán van. Ilyen jellegű megállapodás vagy szerződés a jelzett intézettel nem létezik, ezért 
az ilyen tájékoztatás a betegek felé teljesen szabálytalan. Fogorvosi ügyelet Budapesten, a Semmel-
weis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben működik. Az intézettel fogorvosi ügyeleti 
ellátásra kötöttünk szerződést, tehát akinek hétvégén vagy ünnepnapon van szüksége fogorvosra, an-
nak lehet odamenni. 
 
A Fogorvosi Szolgálatra az önkormányzat 2021. évben 24.456.328 Ft-ot költött. A szolgálatnak nincs 
saját bevétele, ami nem létezik, hiszen vannak térítésköteles ellátások. 2022. évi I. félévi teljesítés a 
kiadások tekintetében 15.172.447 Ft. 
 
Egyáltalán nem tér ki a beszámoló az iskolafogászati munkára, ami kötelező feladat.  
 
Az OKFŐ nyilvántartása alapán Parócziné Majer Melinda rendelkezik érvényes működési engedéllyel, 
és továbbképzéseken részt vett. Dr. Bedő Gyöngyi fogszakorvos viszont nem rendelkezik érvényes 
működési engedéllyel, korábbi engedélye 2010. évben lejárt. Jelenleg ő is mint helyettesítő orvos sze-
repel a NEAK működési engedélyben, továbbképzéseken nem vett részt.  
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 

Rétság, 2022. július 26. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester 
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
138 /2022.(V. 26.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Tárgy: Egészségügyi szolgálatok beszámoltatásának kezdeményezése 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati fenntarású 
egészségügyi szolgálatok szakmai beszámolójának kezdeményezéséről szóló szóbeli tájékoztatót. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi önkormányzati fenntartású egészségügyi 
szolgálat számoljon be szakmai munkájáról. A beszámolóban be kell mutatni 

- a betegforgalmi statisztikákat havonkénti és településenkénti bontásban, 
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- a szabadságolásokat, a 2022. évi szabadságolási ütemtervet, a szabadság(ok) alatt 
helyettesítő orvos(ok)/védőnő(k) nevét, 

- a veszélyes hulladékok kezelésének helyzetét, 
- a Fogorvosi Szolgálat esetében a jelzett időszakban elvégzett fogtömések, 

fogeltávolítások, gyökérkezelések és fogpótlások számát, 
- a Fogorvosi Szolgálatnál a jelzett időszakban a röntgen felvételek számát, a rendelőben 

levő röntgen gép használatának helyzetét, 
- az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról 

szóló 528/2020.(XI.28.) Korm. rendelet 18.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak 
szerint a teljes munkaidőből (heti 40 óra – 30 óra szakmai ellátás) fennmaradó heti 10 
munkaóra alatti kompetenciák bővítésére, adminisztrációs feladatok ellátásra fordított 
tevékenység bemutatása. 

 
A beszámolót a Védőnői Szolgálat és a Fogorvosi Szolgálat esetében 2021. január 1. naptól, 2022. 
május 31. napig kell elkészíteni. Az I. számú Háziorvosi Szolgálat esetében 2021. szeptember 7. naptól 
2022. május 31. napig kell elkészíteni. 
A szakmai beszámolók benyújtási határideje: 2022. június 30. 

 
 

3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 

4.) Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2022.( VIII. 02.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi szolgálatok beszámo-
lóiról  készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat és az I. számú Háziorvosi Szolgálat beszámolóit elfogadja.  
 
A Fogorvosi Szolgálat dolgozóitól azonnali intézkedést kér a szabadságok idejére a helyettesítés jog-
szerű biztosítására, a szakmai továbbképzések maradéktalan elvégzésére, és a röntgen készülék mű-
ködési engedélyének mielőbbi megszerzéséhez szükséges lépések megtételére .  
 
 
Határidő: 2022. augusztus 15., majd folyamatos      
Felelős:   Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
       jegyzőhelyettes 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

TÓTH ANNA KÉRELME 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. augusztus 02-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tóth Anna (2651 Rétság, Táncsics Mihály út 17.) ismételten, immár negyedik alkalommal pa-
nasszal fordul a Képviselő-testülethez.  
 
Továbbra is kifogásolja, hogy a gépkocsi feljáró dőlésszöge nem megfelelő, túl meredek, to-
vábbá a téli időszakban nem tud az udvarába beállni. Az út szélén parkoló autója pedig akadá-
lyozza a kikanyarodást. Autóját nem tudja lefedni, a szélvédőre kikerült kartonpapír pedig reg-
gelre eltűnt. 
 
Korábbi kérelmei óta a Táncsics utcában terepváltozás nem volt. Csak ismételni tudom az eddi-
gi felmérések tapasztalatait. 
 
A Táncsics utca kialakulása sajátos domborzati jegyeket hordoz. A mélyen fekvő út, a meredek 
pandal és kertek a teljes utca hosszát jellemzi. 
 
Építészmérnökök keresték már a lehetséges megoldást. Kovács Miklós tervező, aki műszaki 
ellenőr volt a járdafelújításnál azt nyilatkozta, hogy a járda szintje nem változott a korábbi álla-
pothoz képtest. Más építész sem tudott jó megoldást javasolni a hosszú évtizedek óta fennálló 
terepviszonyokra. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2022. július 27. 
  
                                                                                                          
 
                                                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
Első és azóta is fenntartott döntés: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. augusztus 26. napján megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

190/2016. (VIII.26.) számú határozata 
 
 

Tárgya: Tóth Anna kérelme 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Anna kérelméről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a domborzati adottságok miatt a már meglévő állapotot nem módosítja.  
 
 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2022. (VIII. 02.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Anna kérelméről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testületnek a több évtizedes domborzati adottságok miatt a már meglévő állapotot 
nem áll módjában módosítani.  
 
 
Határidő: 2022. augusztus 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

              Fodor Rita Mária 
                 jegyzőhelyettes 
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Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérelme 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. augusztus 02‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A VOLÁNBUSZ Zrt-től az alábbi kérelem érkezett: 
 

„Társaságunk a VOLÁNBUSZ Zrt, új bérletértékesítési rendszert vezet be. A rendszer 
használja az internetet, melyet elérhetővé kívánunk tenni a bérletpénztárosaink számára, így a 
rétsági autóbusz pályaudvaron is. Az internetszolgáltatónk helyszíni szemlét tartott és méré-
seket végzett a rétsági autóbusz pályaudvart kiszolgáló bérletpénztárnál (Piacudvar 200/10 
hrsz). A szemle során megállapították, hogy a bérletpénztár bejárata előtt található fa, jelentő-
sen csökkenti az adatátviteli sebességet a használni kívánt adótorony és a pénztár között. A 
cég a szükséges adatátviteli sebesség elérésére, azt a szakmai javaslatot tette, hogy a pálya-
udvaron található váróteremre is elhelyezne egy átjátszó berendezést. Ezen berendezés köz-
beiktatásával,  a mikrohullámok terjedését nem befolyásolja tereptárgy vagy növényzet. Május 
végén a balassagyarmati forgalmi telephely vezetője, Pápai László megkereste Rétság város 
polgármesterét, aki szóban hozzájárult az antennák elhelyezéséhez és azt kérte, hogy Önhöz 
forduljunk az engedélyeztetés érdekében. Kérem a tulajdonosi hozzájárulásukat az eszközök 
elhelyezésére vonatkozóan. 
 
köszönttel: 
Puskás István 
központi és végponti infrastruktúrafejlesztési szakértő 
VOLÁNBUSZ Zrt. 
Infokommunikációs Igazgatóság 
1091 Budapest, Üllői út 131.” 

 
A kérelem véleményem szerint támogatható. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 

Rétság, 2022. július 22. 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  

 
 

3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 

4.) Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2022.( VIII.02.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi hozzájá-
rulási kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a buszfordulóban lévő konténer váró-
terem tetején a kérelmező internet eléréshez szükséges átjátszóberendezést helyezzen el. 
 
 
Határidő: 2022. augusztus 15.      
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
       jegyzőhelyettes 
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Előterjesztést készítette: Lackovszki Pál Istvánné   Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

A RÉTSÁGI POLGÁRŐR EGYESÜLET  
2021. ÉVI TÁMOGATÁS MÓDOSÍTÁSI KÉRELME 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. augusztus 02-i ülésére 

 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rétsági Polgárőr Egyesület kérelmet nyújtott be 2021. évi önkormányzati támogatásának módo-
sítása tárgyában. Az Egyesület 2021. évben 600.000 Ft támogatást kért és kapott. A megkötött 
megállapodásban a különböző célokra fordított összegek azonban változtak. A kérelmet előterjesz-
tésemhez mellékelem. 
 
 Tervezett Módosított 
 
- térfigyelő kamerarendszer javítása, karbantartása   160.000 Ft      116.650 Ft 
- napelemes világítótestek telepítése   160.000 Ft 152.400 Ft 
- egyesületi rendezvények költségei    80.000 Ft             79.931 Ft 
- polgárőrautó fenntartási költségei               80.000 Ft   42.012 Ft 
- polgárőrök elismerése, öltözet-pótlás                                                       120.000 Ft 210.111 Ft 
 
Összesen:  600.000 Ft 601.104 Ft 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2022. július 29. 
 Mezőfi Zoltán 
 polgármester 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

- RET/6485-2/2021 sz. megállapodás, melyet előterjesztésemhez mellékelek.  
 



Rétsági Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme 
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3. Jogszabályi háttér 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatályos költségvetési rendelete 

 
 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet 
aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés 
vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni. 

 

 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2022.(VIII.02.) KT. HATÁROZATA 

  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgárőr  Egyesület 
2021. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási cél az 
alábbiak szerint kerüljön módosításra. Tényleges költségek: 
 
 Módosított 
 
- térfigyelő kamerarendszer javítása, karbantartása   116.650 Ft 
- napelemes világítótestek telepítése   152.400 Ft 
- egyesületi rendezvények költségei    79.931 Ft 
- polgárőrautó fenntartási költségei               42.012 Ft 
- polgárőrök elismerése, öltözet-pótlás                                                       210.111 Ft 
 
Összesen:  601.104 Ft 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás 
módosítást aláírja. 
 
 
Határidő: 2022 …………………… 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
                                                                                                                                   

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                                               Fodor Rita Mária 
          jegyzőhelyettes 
 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 
              

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
Rétsági Polgárőr Egyesület – képviselő: Jávorka János elnök – között 2021. évi önkor-
mányzati támogatás módosítása felhasználása tárgyában: 



Rétsági Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme 
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1.)  A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul. 

 
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 

 

 
 Módosított 
 
- térfigyelő kamerarendszer javítása, karbantartása   116.650 Ft 
- napelemes világítótestek telepítése   152.400 Ft 
- egyesületi rendezvények költségei    78.827 Ft 
- polgárőrautó fenntartási költségei               42.012 Ft 
- polgárőrök elismerése, öltözet-pótlás                                                       210.111 Ft 
 
Összesen:  600.000 Ft 
 
 

 
 

3.) A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok marad-
nak. 

 
 
Rétság, 2022. ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 

   Mezőfi Zoltán                     Jávorka János  
polgármester                                                                 elnök 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
……………………………………….. 







Rétsági Polgárőr Egyesület 
2651 Rétság Rákóczi út 20 
javorka51@freemail.hu 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képviselő-testület 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rétsági Polgárőr Egyesület a 2021. évben a RET/6485-2/2021 számú „Megállapodás” alapján 
600.000 Ft önkormányzati támogatásban részesült. 
 
A támogatás felhasználásáról „Megállapodás” készült, amely tartalmazza a felhasználás területeit. 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A támogatás felhasználásában változások következtek be az alábbiak szerint: 
 
_  térfigyelő kamerarendszer javítása, karbantartása, vadkamerák elhelyezése               116.650 Ft 
 
-  ledes napelemes világítótestek kihelyezése                                                                    152.400 Ft 
                                                                       Petőfi út – föld út kereszteződésben 
                                                                       Járó beteg ellátóba vezető járda mellett 
                                                                       Honvédségi sport öltöző homlokfalára 
 
-  egyesületi rendezvények költségei                                                                                   79.931 Ft 
 
- szolgálati gépjármű és telefon költségek                                                                           42.012 Ft 
 
- polgárőrök elismerése, szolgálati öltözet kiegészítés                                                      210.111 Ft 
 
              Összesen:                                                                                                             601.104 Ft 
 
A Rétsági Polgárőr Egyesület tisztelettel kéri a „Megállapodásban” bekövetkezett változások 
elfogadását. 
 
Az egyesület tagsága tisztelettel megköszöni a kapott támogatást. 
 
Rétság, 2022. május  15-n 
 
                                                                         Tisztelettel: 
 
                                                                                                    Jávorka János sk. 
                                                                                                          elnök 
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