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MÉRLEG A 2010-2014-es ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL
Tisztelt Rétsági Választópolgárok!
Egy négy éves önkormányzati ciklusról illik mérleget készíteni, és egy összefoglaló tájékoztatót adni
azoknak a választópolgároknak, akiknek a bizalmából
a képvisel´ó-testület négy éven keresztül végezhette
munkáját a település érdekében.
Amennyiben ennek a feladatnak eleget szeretnénk

Az örökség
Nézzük akkor, hogy milyen volt
az örökség?
A 2006-2010. októberig tartó önkormányzati ciklus végére Rétság Város
Önkormányzatának m´úködése, ahogy
azt egy akkori képvisel´ó nagyon találóan és tömören megfogalmazta, történelmi mélypontra süllyedt. Ez a
megállapítás sajnos igaznak bizonyult. De nézzük meg az örökséget
egy kicsit részletesebben is, persze
csak a legfontosabb tényeket említve.
Örököltünk egy nagyon siralmas
állapotban lev´ó, romokban hever´ó,
és hatalmas hiánnyal rendelkez´ó
költségvetést, sok millió Ft-os ki nem
fizetett tartozásokkal. Örököltünk az
el´óz´ó képvisel´ó-testület által felvállalt,
nagyon sok millió Ft-os olyan kötelezettségeket, melyeket hitelekb´ól
szándékoztak megvalósítani, viszont
ezek teljesítése már ránk maradt.
Örököltünk egy, az el´óz´ó ciklusban
megépült Járóbeteg-szakellátó Központot, melynek megépítésére az állam kínálta fel a lehet´óséget Rétságnak, az építéshez az állam adta a
pénzt, azonban az igénybe vett pályázat pénzbeli önerejét, 14 millió Ft-ot
már a jelenlegi testületnek kellett kifi-

tenni, és mérleget szeretnénk vonni az elmúlt négy
év önkormányzati munkájáról, valamint az elvégzett
feladatokról, elengedhetetlen rögzíteni a kiindulási
helyzetet, azt, hogy milyen örökséget vettünk át az
el´óz´ó képvisel´ó-testülett´ól, azaz milyen helyzetb´ól indultunk, és természetesen azt is, hogy hová sikerült
eljutnunk a ciklus végére.

zetnie, és nekünk kellett beindítani az
intézmény m´úködését is, valamint nekünk kellett kifizetni az építésnél képz´ódött 38 millió Ft-os többletköltséget, illetve m´úködési hiányt is. Szerencsére ránk maradt az intézmény vezet´óinek a kiválasztása, amelynek eredményeképpen az intézmény 2012-t´ól
saját lábra tudott állni, így a szakemberek és az OEP által el´óre jelzett
éves kb. 22 millió Ft-os m´úködési hiány már nem terhelte az önkormányzatunk költségvetését.
Örököltünk egy benyújtott Városközpont Rehabilitációs pályázatot,
melynek kapcsán azzal kellett szembesülnünk, hogy a 2010. december
5-i beadási határid´ó ellenére nincsenek meg a szükséges tervek és egyéb
anyagok, a pályázati anyag gyakorlatilag beadhatatlan állapotban van,
ezért, ha a megvalósítás mellett akarunk dönteni, akkor határid´ó módosítást kell kérni. Az el´óz´ó képvisel´ó-testület által megbízott pályázatíró cég
rendkívül hanyag munkát végzett, ráadásul a korábban, rosszul megkötött
szerz´ódés alapján ki kellett fizetni a
nekik járó sok millió Ft-ot. A kérdés az
volt, hogy mondjunk-e le a pályázatról,
vagy mentsük, ami menthet´ó alapon
vigyük tovább annak megvalósítását.
Ráadásul kiderült, hogy bár az el´ódeink megterveztettek egy épületet is a
leend´ó autóbusz-pályaudvarra, azt a
pályázat nem kezeli, ezért azt az
épületet nem lehet megépíteni a pá-

lyázati pénzb´ól. Akkor azt a döntést
hoztuk, hogy határid´ó módosítást kérünk, tovább visszük a pályázatot, és
megpróbáljuk megmenteni, és más
célokra felhasználni azt az összeget,
melyet a autóbusz-pályaudvar épületére eredetileg terveztek. Ez a törekvésünk sikerrel járt. A pályázat továbbvitele mellett szólt az is, hogy el´ódeink
addigra már elköltöttek az el´ókészítésre kb. 44 millió Ft-ot, így tehát a pályázat visszamondásával mindenképpen komoly veszteség érte volna a
várost. (Mire ment el a 44 millió Ft?
Hát pl. arra, hogy megvásároltak egy,
a Kossuth utcában lev´ó, közm´úvek
nélküli vályogházat és udvart 17 millió Ft-ért. Ennek az árnak irreálisan
magas volta még a laikusok el´ótt is
teljesen nyilvánvaló.)
Örököltünk egy elindított temet´ói
ún. el´ótet´ó építést, melyet még 2010ben le kellett állítani, mert egyrészt
ellehetetlenítette volna a temet´óben a
közlekedést, másrészt nem kezelte a
nagyon rossz állapotban lev´ó ravatalozót, melynek küls´ó és bels´ó felújítását mi viszont fontosnak ítéltük. A sokáig tervezett urnafalnak sajnos csak
a h´últ helyét örököltük. A temet´ó
egyáltalán méltatlanul elhanyagolt állapotban volt.
Örököltünk továbbá városszerte
igen-igen elhanyagolt, gondozatlan
és nagyon rossz állapotban lev´ó
közterületeket: járdákat, utakat, vízelvezet´ó árkokat és parkokat.
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A megoldandó
feladatok
Mit lehetett tenni ilyen örökséggel? Melyek voltak a legfontosabb megoldandó feladatok?

1. Költségvetés, gazdálkodás
Az els´ó nagy feladat adva volt: rendbe kellett tenni a város költségvetését, azaz meg kellett teremteni a költségvetési feltételeket ahhoz a célkit´úzéshez, hogy megvalósítsuk a Városközpont Rehabilitációs pályázat egyes
elemeit, mégpedig hitelek felvétele
nélkül. Ki tudjuk fizetni a tartozásokat,
ki tudjuk fizetni a Járóbeteg-szakellátó
Központ pályázatának önerejét és a
pályázattal ill. az intézmény indulásával kapcsolatos egyéb költségeket,
megvalósítsuk a temet´óben a ravatalozó felújítását, az el´ótet´ó és az urnafal megépítését, elkezdhessük a város
elhanyagolt közterületeinek, így az
utaknak, járdáknak, árkoknak és parkoknak a rendbetételét, valamint a további legsürget´óbb feladatok megoldását. Tisztában voltunk azzal, hogyha el´óre akarunk lépni városunk megújításában, akkor ennek alapfeltétele
egy olyan kiegyensúlyozott és stabil
költségvetés, amely biztosítja a kell´ó
forrásokat a városban elvégzend´ó feladatok megvalósítására. Nagyon sok
intézkedés született ennek érdekében, melyek azt célozták, hogy szigorú, kell´óen ellen´órzött, felel´ósen átgondolt és takarékos legyen az önkormányzati gazdálkodás, melynek eredményeképpen a pénzügyi egyensúlyunk is biztonságos és stabil legyen, a város m´úködtetéséhez szük-
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séges források folyamatosan rendelkezésre álljanak, ugyanakkor mindezek mellett olyan tartalékokat is tudjunk képezni, amelyek fedezetet biztosítanak a városban a különböz´ó fejlesztések és karbantartások elvégzésére. Ezért jelent´ósen növeltük a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság el´ókészít´ó és ellen´órz´ó szerepét, továbbá a jogszabályok adta
kereteken belül a Képvisel´ó-testület
hatáskörét. Folyamatosan, szinte napi szinten, nyomon követtük a pénzügyi folyamatokat, a bevételi lehet´óségek kihasználásának hatékonyságát, a kiadások indokoltságát és azok
teljesítését, a különböz´ó önkormányzati szerz´ódések megkötését, azok
tartalmát.
A félreértések elkerülése végett
ugyanakkor le kell szögezni azt is,
hogy az állam által átvállalt hitelek
el´ónyét Rétság nem élvezte, mert a
mi esetünkben ugyanannyival n´ótt az
állami elvonás, ill. csökkent az állami
támogatás, mint az átvállalt hitelek
éves törleszt´órészletei, mindezek
alapján a tény az, hogy a város költségvetésére ennek az intézkedésnek semmilyen el´ónyös hatása nem
volt, az elért eredmények tehát ett´ól
teljesen függetlenek.
Anélkül, hogy az egyes évek költségvetéseinek számaiban részletesebben elmerülnénk, álljon itt a kiindulási helyzet, ahonnan indultunk, és
az a helyzet, amelyhez a 2014-es évben elérkeztünk:
2011-ben így indult a költségvetés:
m´úködési hiány 65 millió Ft, fejlesztési hiány 95 millió Ft, a kasszában
43 millió Ft-os tartozás. Az év végére
a m´úködési hiányt 0 Ft-ra csökkentettük, a kasszában pedig tartozás helyett plusz 40 millió Ft volt.
A pénzügyi mutatók évr´ól-évre javultak, 2012-ben és 2013-ban az évet
már 120 millió Ft-os pénzmaradvá-
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nyokkal sikerült zárni.
2014-ben pedig úgy kezdtük az
évet, hogy nincs hiány, nincs tartozás, a pénzmaradvány pedig 237
millió Ft.
Ráadásul a bevezetett szigorú és
takarékos gazdálkodás mellett, minden évben sikerült sok olyan dolgot és
feladatot megoldani a városban, melyekr´ól kés´óbb részletesen is szólunk.
Az elmúlt négy év költségvetési
gazdálkodása a fenti számok tükrében is kiemelked´óen eredményes
volt, az els´ó nagy feladat, a város költségvetésének rendbetétele tehát
megtörtént.
Az utánunk következ´ó képvisel´ótestület, amikor majd 2014. októberben átveszi a képzeletbeli stafétabotot, t´ólünk nem hiányt, nem kifizetend´ó tartozásokat, nem felveend´ó
hiteleket és kötelezettségeket, továbbá nem üres kasszát örököl
majd, hanem több tízmillió Ft-os tartalékot, melynek felhasználásával
biztonságos költségvetést tud majd elfogadni a 2015-ös évre is.

2. Egyéb feladatok
Nézzük meg akkor azt, hogy a költségvetés rendbetétele mellett, illetve
ennek eredményeképpen, milyen
egyéb feladatokat és elképzeléseket sikerült még megoldanunk az elmúlt négy év során városunkban:
A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ
KÖZPONT vezet´óinek kiválasztása,
az intézmény m´úködésének beindítása igen nagy és felel´ósségteljes feladat volt, hiszen ha ez az új intézmény esetlegesen nem megfelel´óen
m´úködik, akkor ez igen komoly anyagi
terhet jelentett volna a rétsági önkormányzat számára, mert bár az intézmény a környez´ó települések betegeit
is ellátja, az anyagi terheket a rétsági
önkormányzatnak kellett mindvégig vi-
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selni az el´óz´ó képvisel´ó-testület döntései alapján. Ennek nagyságrendjét
az intézmény indulásakor a legképzettebb egészségügyi közgazdász szakemberek sem tudták megjósolni, hiszen nagyon sok olyan el´óre nem látható tényez´ó befolyásolhatta ezt az
összeget, mint pl. a megjelent betegek
száma, a rendelések kihasználtsága,
az egyes beavatkozások OEP finanszírozásának alakulása, stb. Az, aki
ma azt mondja, hogy ´ó el´óre tudta,
hogy a második évt´ól nem kell majd
önkormányzati támogatás, az nem
mond igazat. Az OEP évente 21-22
millió Ft-os hiányt, illetve ennek megfelel´ó összeg´ú önkormányzati kiegészít´ó támogatást tartott reálisnak, mások jóslata és számítása szerint kb. 5
év eltelte után tud majd saját lábra
állni az intézmény. Az els´ó évben,
2011-ben több mint 38 millió Ft-ot kellett ráköltenünk az építési többletköltségekre, illetve a m´úködési hiányra,
továbbá nekünk kellett kifizetni a pályázati öner´ó 14 millió Ft-os költségét
is. Ezek összesen több mint 50 millió
Ft-os fizetési kötelezettséget jelentettek az önkormányzatnak. Ráadásul
el´ódeink elfelejtkeztek olyan alapdolgokról is, mint pl. a volt laktanya bejáratától az intézményi bejáróig vezet´ó
út közvilágításának kiépítése, vagy a
telefonvonalak kiépítése, melyeket
szintén nekünk kellett megoldani. Az
intézmény szakmai és gazdasági vezet´ójének sikeres kiválasztása viszont
azt eredményezte, hogy az intézmény
2012-t´ól saját lábra tudott állni, és önkormányzati támogatás nélkül, stabilan tud m´úködni.
A VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓS PÁLYÁZATNÁL azt kellett
eldöntenünk, hogy a pályázat második
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fordulójának 2010. dec. 5-i határidejére beadhatatlan állapotban lev´ó pályázatból vagy kiszállunk, vagy határid´ó módosítást kérünk, és megpróbáljuk menteni a menthet´ót, azaz beadható állapotba hozni a pályázatot, és
ennek során megkíséreljük a buszpályaudvar épületére el´ódeink által betervezett összeget is megmenteni a
város számára, és más célokat megjelölve elfogadtatni ezeket az elbíráló
hatósággal, amelyik korábban jelezte,
hogy az épületet a pályázat keretében
nem lehet megépíteni. Ez a pénz végül át lett csoportosítva, és ebb´ól valósult meg a Városi M´úvel´ódési Központ akadálymentesítése, vizesblokkjának és aulájának a felújítása, valamint ezen intézmény és az Általános
Iskola el´ótti parkoknak a felújítása.
Ugyanakkor viszont sajnos meg volt
kötve a kezünk a kijelölt helyszínek,
illetve a pályázatba bevont konzorciumi partnerek vonatkozásában, ezeket
ugyanis a pályázat els´ó fordulójában
még az el´óz´ó testület határozta meg,
és ett´ól a pályázat második fordulójában nekünk már nem lehetett eltérni.
Így nem a mi döntésünk volt az, hogy
melyik vállalkozás lett bevonva partnerként, nem a mi döntésünk volt,
hogy a Kossuth és a Zrínyi utcáknak
csak a fele lett helyrehozva, és nem a
mi döntésünk volt a közösségi tér helyének kijelölése, mely az ott lev´ó faházak lebontását jelentette. Ezekt´ól
a pályázat második fordulójában
nekünk már nem lehetett eltérni,
ezeken nekünk már nem volt módunk változtatni. Végül is a pályázat
keretében valósult még meg a buszforduló megépítése, a közösségi tér
kialakítása, a Piac tér felújítása, a gyalogos híd megépítése, a Kossuth u. és
a Zrínyi u. egy-egy részének felújítása,

az Általános Iskola nyílászáróinak
cseréje és a homlokzat, valamint a födém h´ószigetelése, az épület homlokzatának a festése, a kerítések megépítése. A pályázatból megvalósuló
fenti munkák 2013-ban befejez´ódtek.
A pályázatban foglaltakat sikeresen megvalósítottuk, és ami különösen nagy eredmény, hogy bár el´ódeink a mintegy 73 millió Ft-os pályázati
öner´ót hitel felvételével akarták megoldani, nekünk sikerült ezt az öner´ót
hitel felvétele nélkül, kizárólag saját
er´ób´ól biztosítani.
A nagyobb feladatok közé tartozott
a 24 órás szolgálatot ellátó HIVATÁSOS T ´ÚZOLTÓ ´ÓRS elhelyezésének
megoldása, melyet szintén sikeresen
megoldottunk. A volt laktanya területén lev´ó épület szükséges felújítása,
illetve az el´ótte lev´ó, nagy teherbírású
út megépítése együttesen kb. 20 millió Ft-ba került, és ezt szintén saját
er´ób´ól végeztük el, nagymértékben
növelve ezzel városunk lakóinak
biztonságát. Végre elmondhatjuk,
hogy városunkban a Ment´óállomás
és a Rend´órkapitányság mellett, 24
órás szolgálatban, hivatásos T´úzoltó ´Órs is m´úködik.
A
KÖZPONTI
HÁZIORVOSI
ÜGYELETET újra kellett szervezni, hiszen az addigi m´úködtet´ó balassagyarmati kórház állami fenntartásba
került, emiatt kénytelen volt felmondani a megkötött szerz´ódést. Az ügyelet
által ellátott többi település felkérése
alapján a rétsági önkormányzat folytatta le a szükséges közbeszerzési eljárást, ezt a feladatot is sikeresen
megoldottuk. Sikerült ezzel egyidejüleg a jelent´ós tartozások behajtása is
azoktól az ügyeleti hozzájárulást nem
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fizet´ó önkormányzatoktól, akik helyett
addig Rétság fizette a rájuk es´ó öszszegeket is a kórháznak. Az új megállapodásban minden önkormányzat
közvetlenül fizeti a m´úködtet´ónek a
hozzájárulást, így Rétság a továbbiakban nem fizet más önkormányzat
helyett is. Ráadásul olyan megállapodást sikerült kötnünk az új m´úködtet´óvel, hogy az önkormányzatok hozzájárulásának összege alacsonyabb lett,
mint amilyen az korábban volt.
Fontos feladat volt a TEMET ´Ó
RENDBETÉTELE. Kívül-belül fel lett
újítva a nagyon rossz állapotban lev´ó
ravatalozó épülete, megépült az el´ótet´ó, az urnafal, a szinte járhatatlanul
meredek bal oldali füves feljárónál
megépítésre került egy betonlépcs´ó,
a ravatalózó mellett felvezet´ó betonút
meghosszabbításra kerül, egy leágazás kiépítésével biztosítva egyúttal a
gépkocsik megfordulásához is a szükséges helyet, továbbá új szeméttároló konténerek és új szeméttárolók
kerültek elhelyezésre a temet´ó területén.
Megtörtént a NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA gépészeti felújítása, az
óvodai tornaszoba kialakítása és az
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intézmény a költségvetésén felül
plusz 1 millió Ft-os támogatást kapott
udvari játékok és egyéb eszközök beszerzésére.
Az ÁLTALÁNOS ISKOLA a Városközpont Rehabilitációs pályázat keretében, az ott leírtak szerint, megújult.
A pályázaton kívül az iskola tornatermében elvégeztük a szükséges felújítási munkákat. Megoldottuk továbbá
az intézmény f´útési rendszerének
korszer´úsítését, a kazánok cseréjét 10
millió Ft értékben, bár ez nem az önkormányzatunk feladata lett volna, hanem az új állami fenntartóé. Onnan
viszont segítséget sajnos nem kaptunk, de a gyermekeink érdekében
mégis úgy gondoltuk, hogy ezt a feladatot is felvállaljuk.
A VÁROSI M ´ÚVEL ´ÓDÉSI KÖZPONT és KÖNYVTÁR épülete több
lépcs´óben újult meg. Egyrészt a Városközpont Rehabilitációs pályázatban sikeresen átcsoportosított öszszegb´ól megtörtént az intézmény
akadálymentesítése, továbbá az aula
és a vizesblokkok felújítása. Másrészt saját költségvetési forrásból sikerül megvalósítani az épület földszinti nyílászáróinak cseréjét, a homlok-
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zatnál a szükséges h´ószigetelést, a
homlokzati felületek festését, illetve
felújítását, ráadásul egy különlegesen látványos rejtett LED-es díszkivilágítást is kap ez az intézmény. Ezek
mellett több hangtechnikai és egyéb
eszköz, valamint díszít´óelemek beszerzésére is lehet´óséget kapott az
intézmény.
Teljes küls´ó és bels´ó felújítást
végeztünk el a nagyon elhanyagolt állapotban lev´ó NAPKÖZIS ÉTKEZDÉNÉL, a kézmosók és az étkezdei bútorok teljes cseréjével együtt, megfelel´ó környezetet biztosítva ezzel az étkezdét használó gyermekek és feln´óttek számára. A NAPKÖZIS KONYHÁNÁL új zsírfogó berendezés került kiépítésre a szennyvízcsatornába való
becsatlakozási hely el´ótt.
Komoly feladatot jelentett az új JÁRÁSI HIVATAL elhelyezése, egyes
feladatok és eszközök átadása, az
épület további üzemeltetésével kapcsolatos szerz´ódések, megállapodások megkötése. Minden vitás kérdésben sikerült megegyezni, és sikerült
a kölcsönös jó viszony kialakítása,
aminek a két szervezeten kívül els´ósorban az ügyfelek látják a hasznát.
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A BUSZFORDULÓNÁL saját költségvetési forrásból meg tudtuk építeni
a szükséges zajvéd´ó falat, sikerült továbbá egy megfelel´ó világítással, f´útéssel és klímaberendezéssel ellátott
utasvárót is telepíteni, amely biztosítja az utasok kulturált várakozását.
Megoldjuk a Piac udvar területén lev´ó,
vitatott tulajdonjogú és hosszú id´ó óta
nem üzemel´ó, elhanyagolt állapotban
lev´ó NYILVÁNOS WC teljes felújítását, így hosszú id´ó után újra lesz Rétságon használható, megfelel´ó állapotú nyilvános WC.
Megvásároltunk egy pótkocsis
TRAKTORT, egy erre szerelhet´ó HÓEKÉT, két kombinált KISTRAKTORT
különböz´ó tartozékokkal a járdák hóeltakarítására ill. f´únyírásra, továbbá
f´únyíró gépeket, f´úkaszát, szárzúzó
gépet és locsoló tartályt. A téli hóeltakarítást így saját er´ób´ól, saját alkalmazottakkal tudjuk a korábbinál jóval olcsóbban megoldani, a többi tartozékot pedig a város közterületeinek
karbantartásánál tudjuk hasznosítani.
A régi, elavult és gyakorlatilag
használhatatlan állapotban lev´ó karácsonyi díszeket lecseréltük, új dísze-
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ket vásároltunk, megoldva ezzel a város és az intézmények hangulatos
KARÁCSONYI DÍSZKIVILÁGÍTÁSÁT.
Már a négy éves ciklus elején célul
t´úztük ki, hogy a város rendkívül rossz
és nagyon elhanyagolt állapotban lev´ó
KÖZTERÜLETEIT RENDBE TEGYÜK, az utakat, járdákat, lépcs´óket,
parkokat, vízelvezet´ó árkokat olyan állapotba hozzuk, amellyel az itt él´ó emberek komfortját, közérzetét jobbá, és
a városunkat szebbé, és ezáltal élhet´óbbé tudjuk tenni. A költségvetés
adta lehet´óségeken belül minden
évben tervszer´úen haladtunk el´óre
ezen a fontos és sokakat érint´ó területen, és ami a lényeg, hogy a betervezett feladatokat minden évben meg
is valósítottuk.
Nézzük akkor a teljesség igénye
nélkül, hogy melyek voltak ezek, a
KÖZTERÜLETEKET (utakat, járdákat, árkokat, lépcs´óket és parkokat)
érint´ó és megvalósított feladatok,
melyeket lehet´óleg fontossági sorrendben, és természetesen az adott
év költségvetési lehet´óségének
függvényében végeztünk el (itt most
természetesen nem említve az el´óz´óekben már felsorolt és elvégzett felújítási és karbantartási munkákat):

2011-ben:
— a legrosszabb állapotban lev´ó utak
kátyúzása,
— a Jászteleki út, a Szér´úskert és a
Tölgyfa utcák járhatóvá tétele mart
aszfaltos kátyúzással.
2012-ben:
— a Kossuth, a Zrínyi, a Pet´ófi utcák
és a Piac tér kátyúzása,
— a Pet´ófi és a Rózsavölgy utcák vízelvezet´ó árkainak felújítása,
— a Nyárfa utcánál a vízelvezetés
megoldása egy betonozott folyóka
megépítésével,
— a Nyárfa utcánál járda építése és járda
felújítása, valamint lépcs´ók felújítása.
2013-ban:
— a Templom utca útfelületének felújítása,
— a Sz´ól´ó, a Rózsavölgy, a Nyárfa és
a József Attila utcákat, továbbá az
Orgona közt és környéküket érint´ó
útfelújítások, járdák építése, vízelvezet´ó árkok felújítása, útpadkák
javítása, vízelvezetések megoldása, lépcs´ók építése, felújítása és
parkolók kialakítása,
— az Ady Endre utcában a játszótér
és a focizásra használt terület között labdafogó hálók megépítése.
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2014-ben:
— a Kölcsey, a Nógrádi, a Tölgyfa és a
Szér´úskert utcák, a Jászteleki út, a
Csipke köz és a Liget köz, valamint
a T´úzoltó ´Órs és a Gálker üzlet el´ótti
utak burkolatának felújítása,
— a Templom, a József Attila, a Táncsics, az Akácfa, a Pet´ófi, a Jókai,
a Rózsavölgy, a Búzavirág, a Széchenyi, a Mez´ó, a Sz´ól´ó, a Madách, a Mikszáth, a Kossuth és az
Ady Endre utcák, a Hunyadi sor, a
Laktanya út és a Börzsönyi út burkolathibáinak kijavítása és az útpadkák rendezése, a Nagyparkoló
burkolathibáinak kijavítása, a Mikszáth utca kiszélesítése az Óvoda
el´ótt, az Anna étterem és üzletsor
mögött szervízút zúzottköves kiépítése, ennek összekötése a Korányi
úttal, a Táncsics utcáról a vasút
felé vezet´ó út zúzottköves kialakítása, az Orgona köznél k´óterítés
elvégzése, csapadékvíz elvezetésének megoldása,
— járdák megépítése illetve felújítása
a Táncsics utcában, a József Attila
utcától a napközis étkezdéig, a Korányi utca egyes szakaszain, a Madách utcától a Korányi utcáig, a Takarék utcától a Nyárfa utcáig, a
Nyárfa utcai lépcs´ót´ól a Rákóczi
útig, a József Attila utcában és a
Mikszáth utcában, valamint új lép-
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cs´ó építése a Takarék utcánál,
— a 2-es f´óút melletti legsz´úkebb,
legbeszorítottabb járdaszakasz távolabbra helyezése a f´óúttól a jelenlegi gimnázium el´ótti részen,
megváltoztatva a régi járda nyomvonalát, ezzel lényegesen lecsökkentve az esetleges balesetek veszélyét, ugyanitt új kerítés építése,
új él´ósövény telepítése, továbbá a
jelenlegi járda és a lebontott régi
kerítés helyének befüvesítése,
— parkolók kialakítása a Pet´ófi utcában és a Nyárfa utcában,
— a napközi konyha és étkezde udvarának rendezése, az udvaron az
autók által használt területek zúzottk´óvel való kialakítása,
— az Általános Iskola melletti, a garázsokhoz vezet´ó útfelület zúzottköves kialakítása,
— a Rákóczi úton zúzottköves kapubejárók készítése,
— a Flamingó cukrászda el´ótti terület
rendezése,
— a Köztársaság utcában burkolt vízelvezet´ó árok készítése, a Pet´ófi
utcában a burkolt árok javítása,
— a Sz´ól´ó utcában a vízelvezetés
megoldása,
— a volt Egészségügyi Központ mögötti lépcs´ó és járda felújítása,
— a temet´óben a ravatalozó mellett
felvezet´ó betonút kátyúzása,

HANGADÓ

— a Harangláb környékének rendezése a Kossuth utcában,
— a KRESZ park felújítása, azaz teljes területének bekerítése, a park
közepén húzódó és balesetveszélyes betonozott árok befedése,
aszfaltozott útjainak felújítása és új
KRESZ táblák kihelyezése,
— a KRESZ park mellett egy kisebb
méret´ú futballpálya kialakítása,
— az Általános Iskola el´ótti park további felújítása, mészk´ólapos és
viakoloros járófelületek kialakítása,
új padok elhelyezése, a park további virágosítása, valamint egy
szök´ókút elhelyezése és m´úködtetése,
— a városban több helyen új padok
elhelyezése, továbbá új szeméttartók kihelyezése,
— a volt honvédségi sportöltöz´ó teljes
tet´ófelújítása.
Nagy gondot fordítottunk a közterületeink és parkjaink szépítésére, VIRÁGOSÍTÁSÁRA. Új utcai virágtartókat szereztünk be és helyeztünk el
a 2-es f´óút melletti járdán, sor került
továbbá, megfelel´ó kertészeti tervezés után, a város több területét érint´óen különböz´ó virágok, fák és cserjék
ültetésére. A locsolásukhoz szükséges vizet részben a régi fúrt kutak
megnyitásával sikerült biztosítanunk.
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A virágok és más növények megfelel´ó
gondozásához egy parkgondozói álláshelyet is létesítettünk.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy
mindezek a felújítások úgy készültek
el, hogy ezekhez sem állami támogatást, sem pályázati pénzt, sem hitelt
nem vettünk igénybe, nem adósítottuk el a várost. Ezen felújításokhoz kizárólag a nagyon odafigyel´ó,
nagyon fegyelmezett és nagyon takarékos költségvetési gazdálkodás teremtette meg a pénzügyi fedezetet,
azaz saját pénzb´ól végeztük el ezeket a beruházásokat, és ezt nagy
eredményként lehet értékelni.
Az ún. “NEGYEDSZÁZAD FESZTIVÁL” nagy sikert aratott kulturális
rendezvényeivel, és az ismert m´úvészek emlékezetes el´óadásaival méltóképpen sikerült megemlékeznünk
Rétság várossá nyilvánításának 25
éves évfordulójáról. Ezen programok
anyagi fedezetét is biztosítani tudtuk.

3. Egyéb eredmények
Milyen egyéb eredményeket sikerült még elérnünk ebben a
ciklusban?
Például azt, hogy az eredményes gazdálkodás folytán meglehet´ósen sok
pénzt tudtunk fordítani olyan különböz´ó TÁMOGATÁSOKRA is, melyek
egyébként nem képezik az önkormányzat kötelez´ó feladatát.
Melyek voltak ezek?
Minden évben támogatni tudtuk a
lakossági SZEMÉTSZÁLLÍTÁST úgy,
hogy a városban él´ók a tényleges sze-
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métszállítási díj felét fizették csak, a
díj többi részét az önkormányzat
vállalta át.
Minden évben támogatni tudtuk a
városban m´úköd´ó CIVIL SZERVEZETEKET, sportegyesületeket, nyugdíjas klubokat, a rétsági fiatalok különböz´ó kezdeményezéseit, a néptánc oktatást illetve a Kerepl´ó Néptánc Egyesületet, továbbá a pénzbeli
támogatás mellett ingyenes helyszínek biztosításával is támogattuk
ezen szervezetek különböz´ó rendezvényeit.
Továbbra is biztosítani tudtuk az
ISKOLAKEZDÉSI támogatást, a
HPV oltást, a különböz´ó segélyeket,
részt tudtunk venni a fels´óoktatásban
tanulók támogatására szolgáló BURSA HUNGARICA programban.
Minden lehet´óséget kihasználva
éltünk a KÖZMUNKAPROGRAM által nyújtott lehet´óségekkel, ennek az
önkormányzatra es´ó költségeit folyamatosan biztosítani tudtuk.
Évente több mint 1 millió Ft-al tudtuk támogatni a megváltozott munkaképesség´úeket foglalkoztató F ´ÓKEFE rétsági telephelyét, melynek
használatát ingyenesen biztosítottuk
a cég számára.
Eredményként könyvelhet´ó el,
hogy a ciklus során mi nem emeltünk
semmilyen ADÓT, s´ót az építményadónál CSÖKKENTÉS történt, helyretéve a korábbi igazságtalanságot.
Eredménynek könyvelhet´ó el az is,
hogy a KÉPVISEL ´Ó-TESTÜLETI
ÜLÉSEKEN megsz´úntek az el´óz´ó

ciklusban megszokott, cirkuszba ill´ó
jelenetek, a helyi és környékbeli TV
néz´ók ilyet ebben az önkormányzati
ciklusban nem tapasztalhattak.
Az önkormányzati munkában a BIZOTTSÁGI MUNKÁRA került a
hangsúly, ebben a munkában komoly
segítséget kaptunk a bizottságok küls´ós szakért´ó tagjaitól.
Mivel a 2010. októberi önkormányzati választás során a megváltozott törvény szerint a képvisel´ó-testület létszáma 7 f´óre csökkent, így az
alakuló ülésen született döntésnek
megfelel´óen csak két bizottság jött
létre: a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság és a Szociális Bizottság. Az utóbbi csak a szociális ügyekkel foglalkozott, így a testület elé kerül´ó minden el´óterjesztést a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságnak kellett megtárgyalnia, véleményeznie és döntésre el´ókészítenie. Itt volt mód mindent részletesen
megvitatni, az el´óterjesztések hátterét
alaposan megismerni, a lehetséges
döntési alternatívákat és azok következményeit elemezni, átbeszélni, és
egy minden szempontból megalapozott határozati javaslatot a képvisel´ótestület elé terjeszteni. Ez a munka
nagyon sok id´ót emésztett fel, voltak
8 ill. 9 órás, többször bizony az éjszakába nyúló bizottsági ülések is, viszont ennek az alapos el´ókészít´ó
munkának az lett az eredménye,
hogy a testületi ülések gördülékenyen zajlottak le, egy-egy hozzászólás hangzott csak el, hiszen a bizottsági ülésen mindenkinek módja és lehet´ósége volt a véleményének részletes kifejtésére, persze csak annak, aki
vette a fáradtságot, és résztvett a kö-
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zös munkában. Nem szívesen írom le,
de az igazság kedvéért mégis meg
kell említenem, hogy sajnos volt egy
olyan önkormányzati képvisel´ó is, aki
bár tagja volt a bizottságnak, mégsem
vett részt annak munkájában, bár erre
törvény és más jogszabályok, valamint képvisel´ói esküje is kötelezi a lakosság által megválasztott önkormányzati képvisel´ót. Például a 2012ben megtartott 27 bizottsági ülés közül
mindösszesen 2 alkalommal volt jelen, a 2013-ban megtartott 25 bizottsági ülés közül pedig szintén mindösszesen 2 alkalommal volt jelen az
ülésen. A testületi üléseken is igen ritkán láthattuk, így nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a képvisel´ó társunk az
elmúlt 4 év önkormányzati munkájában érdemben nem vett részt,
képvisel´ói kötelezettségének nem
tett eleget, amit a magam részér´ól
nagyon sajnálok.
Ugyanakkor a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság többi tagjának a hozzáállását jól jelzi az a tény,
hogy a bizottság valamennyi alkalommal határozatképes volt, és ami a
munka hatékonyságát különösen jól
jelzi, hogy minden bizottsági javaslat
elfogadásra került a képvisel´ó-testületi ülésen.
Ezért ezúton is megköszönöm a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság valamennyi, az eredményes
bizottsági munkát segít´ó tagjának
a lelkiismeretes és fáradhatatlan
munkáját, valamint részvételét a
négy éves közös és eredményes
munkában.
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4. Kapcsolatok

Amit még fontosnak tartok megemlíteni, az mindenképpen az a tény,
hogy sikerült nagyon jó munkakapcsolatot kiépíteni és fenntartani a Nógrád
Megyei Kormányhivatallal és annak
kirendeltségeivel.
Ugyancsak alapjaiban javult a kapcsolat az Ipari Parkkal, ahonnan komoly adóbevételei származnak az önkormányzatnak.

5. Értékelés
Végezetül azt tudom mondani: úgy
gondolom, hogy a fent leírtakból is kit´únik, hogy az elmúlt négy év teljesítményéért, az elvégzett munkáért nem
kell szégyenkeznie ennek a testületnek, különösen annak fényében nem,
hogy milyen helyzetben vettük át a várost, és hogy abból a helyzetb´ól hová
jutottunk el a négy éves ciklus végére.
Természetesen a végs´ó értékelés feladata majd Önökre, rétsági választópolgárokra vár.
Mindenesetre ezúton is tisztelettel
megköszönöm a bizalmukat, mellyel
2010-ben lehet´óvé tették, hogy az elmúlt négy évben a képvisel´ó társaimmal együtt részesei lehettünk annak a
nagy munkának, melynek eredményeit mindenki láthatja, aki ma nyitott szemmel jár Rétságon.

Dr. Szájbely Ern´ó
Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, 0630-960-7683

Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785
Felel´ós kiadó: Varga Nándorné igazgató h.
Felel´ós szerkeszt´ó: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´úsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában.
A lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. Felel´ós vezet´ó: Pál György. ISSN 1216–2914.
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