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A Tényfeltáró Albizottság beszámolója
Tisztelt Választópolgárok!

Ahogy az a 2010. októberében megtartott
alakuló testületi ülésen is elhangzott, az új
képvisel´́o-testület célul t´́uzte ki többek kö-
zött, hogy egy leltárt kell készíteni, mely-
ben azt szükséges rögzíteni, hogy mit is
örökölt az el´́oz´́o képvisel´́o-testülett´́ol. Át
kell tekinteni a költségvetés helyzetét, a
korábbi testület által felvállalt kötelezett-
ségeket, és az ezek teljesítéséhez feltétle-
nül szükséges hitelfelvételek nagyság-
rendjét, valamint a folyamatban lev´́o be-
ruházások állapotát. Ennek a nem túl szív-
derít´́o leltárnak az elkészítése megtörtént,
és a meglehet´́osen terhes örökséggel az
elmúlt egy év során több alkalommal is
foglalkozott a képvisel´́o-testület.

Ugyanakkor megfogalmazódott az
alakuló ülésen az is, hogy feltétlenül szük-
séges áttekinteni az el´́oz´́o négy év során

meghozott különböz´́o  döntéseket,  szer-
z´́odéseket, pénzmozgásokat, azok jogsze-
r´́uségét és szabályszer´́uségét. Ezzel a
munkával egy erre a célra létrehozott
Tényfeltáró Albizottságot bízott meg a
képvisel´́o-testület. Ebben az esetben az
volt a f´́o cél, hogy tiszta képet kapjunk az
el´́oz´́o ciklusban történtekr´́ol, és ha kell,
azokból okuljunk. Tudjuk meg azt, hogy
mi az, amin feltétlenül változtatni kell, és
amire különösen oda kell majd figyelnünk
munkánk során.. A  cél  tehát nem egyfaj-
ta, mindenáron való „boszorkányüldözés”
volt,  és  nem  is  különböz´́o  feljelentések
és büntet´́oügyek mindenáron való megin-
dítása, hanem sokkal inkább a megfelel´́o
tanulságok levonása a jöv´́ot illet´́oen.

Ez az Albizottság kell´́o lelkiismeretes-
séggel elvégezte munkáját, mely bizony
nem volt egyszer´́u. Nagyon megnehezítet-
te munkájukat többek között az, hogy an-

nak szakszer´́u, megalapozott és tényeken
nyugvó elvégzéséhez sokszor nem álltak
rendelkezésükre a szükséges iratok, jegyz´́o-
könyvek, határozatok, melyek vagy egysze-
r´́uen elt´́untek, vagy csak hosszas keresgélés
eredményeként kerültek el´́o abból az iszo-
nyatos rendetlenségb´́ol, mely a Polgármes-
teri Hivatalban uralkodott. Lassította továb-
bá munkájukat az is, hogy rendre újabb és
újabb ügyek kerültek látókörükbe.

Elhangzott egyúttal az ígéret a képvi-
sel´́o-testület részér´́ol, hogy ezen feltáró
munka során tudomására jutott tényekr´́ol
megfelel´́o módon tájékoztatni fogja a vá-
ros lakosságát, a széles értelemben vett
közvéleményt is. Ennek az ígéretnek te-
szünk most eleget, amikor megpróbáljuk
rövidített és közérthet´́o formába öntve
nyilvánosságra hozni a Tényfeltáró Albi-
zottság által feltárt tényeket, megállapítá-
sokat.
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Megállapítások

1.) Köztisztvisel´́oi, illetve intézményve-
zet´́oi illetmény megállapításakor
nem a vonatkozó jogszabályok sze-
rint jártak el, mely 2.313.432 Ft jog-
talan, illet´́oleg indokolatlan többlet-
költséget eredményezett.  

2.) Az önkormányzat hiányos költség-
vetését figyelmen kívül hagyó, jog-
szabály szerint nem kötelez´́o köz-
tisztvisel´́oi juttatások megállapítá-
sa, illet´́oleg módosított el´́oirányza-
tot meghaladó köztisztvisel´́oi bér és
járulék miatt 7.990.281 Ft többlet-
költség keletkezett.  

3.) A takarékos gazdálkodás követel-
ményét, illet´́oleg az önkormányzat
anyagi lehet´́oségét figyelmen kívül
hagyva teljesítettek kifizetéseket,
melyek 2.222.680 Ft indokolatlan
többletköltséget eredményeztek. 

4.) A költségvetési bevételek beszedését
nem kísérték kell´́o figyelemmel, a
szükséges intézkedéseket csak késve
tették meg, mely miatt kb. 80.000 Ft-
os többlet-kamatkiadás keletkezett.  

5.) Teljesen szabálytalan eljárást foly-
tattak fizetési  el´́oleg felvétele, el´́o-
legek kiadása, illet´́oleg illetmények
id´́o el´́otti kifizetése terén. A pénzke-
zelési szabályzat el´́oírásait megsze-
g´́o kifizetések többlet-kamatkiadást
eredményeztek, illet´́oleg 20.000 Ft
egyáltalán nem került megtérítésre. 

6.) Az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 15/2004. ( X. 4.) számú önkor-
mányzati rendelet el´́oírásaival el-
lentétesen, pályáztatás nélkül érté-
kesítettek önkormányzati ingat-
lanokat. 

7.) Az ütemezett felújítási, beruházási
feladatok többségénél a testület
részletes tájékoztatás és alternatí-
vák  ismerete  nélkül,  tehát kell´́o
el´́okészítés nélkül döntött, melyek
eredményeként a hivatali akadály-
mentesítés 2.536.000 Ft, az óvoda
felújítás 1.954.919 Ft, az iskola aka-
dálymentesítés 6.944.633 Ft, míg az
óvodai akadálymentesítés 366.439
Ft többletköltség mellett valósult
meg. 

8.) Testületi hozzájárulás nélkül, jelen-
t´́os összegre vállalt kötelezettséget a
polgármester. A városközpont re-
habilitációs pályázat kapcsán csak
a pályázatírásra vonatkozó szerz´́o-
dés megkötésére adott felhatalma-
zást a képvisel´́o-testület.  A projekt-
menedzsmenti feladatok 7.200.000
Ft-os, illetve a projektköltség 2%-
ában meghatározott közbeszerzési
eljárás lebonyolítására vonatkozó
szerz´́odés megkötésére a testület
nem adott felhatalmazást a polgár-
mesternek.  

9.) A testület nem kell´́o, illetve félretá-
jékoztatása, a pénzügyi fedezet hi-
ánya mellett megalapozatlan dön-
tés született a Kistérségi Járóbeteg-
szakellátó Központ beruházásának
megvalósítására. “Az önkormány-
zatnak 1 Ft-jába sem kerül´́o” indok-
kal kier´́oszakolt beruházásra eddig
közm´́uvel együtt 88.152.184 Ft-ot
fordított az önkormányzat, melyb´́ol
50 millió Ft-ot hitelb´́ol fedezett, és
87.330.300 Ft érték´́u területet
adott. Ezen felül a beruházást lebo-
nyolító nonprofit kft m´́uködtetése
2009-2010. években 13.201.000 Ft-
ba került, míg ebben az évben a
Járóbeteg intézmény m´́uködtetésé-
hez – 2011. októberig – 34.686.991
Ft-ot kellett biztosítani. A beruhá-
záshoz 15 éves futamid´́ore felvett
hitel három negyedévi kamata
918.828 Ft.  
A kistérségi létesítmény létrehozá-
sának és m´́uködtetésének eddigi
költségeit, a pályázat által biztosí-
tott pénzeken felül, összesen
136.959.103 Ft-ot, egyedül Rétság
fizette, a térséghez tartozó többi
önkormányzat anyagi hozzájáru-
lást egyáltalán nem biztosított.  
A pályázati elszámoláskor elutasí-
tott és nem támogatott kifizetéseket
is Rétság Önkormányzatának kell
megfizetni.

10.) A játszóterek kialakítását kerítés
nélkül rendelték meg, a kivitelezés-
kor elmaradt zöldterületek rende-
zésére, fásszárú növények nyesésé-
nek elvégzésére intézkedés nem
történt.  

11.) Temet´́oi el´́otet´́o és urnafal építés
nem kell´́o el´́okészítése, a kivitelezés
és m´́uszaki ellen´́orzés hiánya miatt
meghiúsult építkezés miatti több-
letköltség megközelít´́oleg 2.000.000
Ft.  

12.) A nem kötelez´́o önkormányzati
alapfeladatot jelent´́o kötelezettség-
vállalások nyilvántartása nem biz-
tosított, azok dokumentumai csak
részben álltak rendelkezésre, illet´́o-
leg utólag kerültek beszerzésre. A
kötelezettségvállalások, nyilvántar-
tása, tervezése, illet´́oleg a megala-
pozott gazdálkodás feltételei így
nem biztosítottak. 

13.) Jelzáloggal, illet´́oleg végrehajtási
joggal terhelt Kossuth u. 33. szám
alatti ingatlan 4704/5760 tulajdoni
hányadának megvásárlására össze-
sen 1.605.305 Ft-ot fizettek ki -
melyb´́ol jogtalan kifizetés 37.581
Ft- de az ingatlanon fennálló
1.639.601 Ft végrehajtási jog és já-
rulékai miatt a teljes tulajdonjog
megszerzésére, az ingatlan önkor-
mányzati hasznosítására belátható
id´́on belül nem kerülhet sor. 

14.) El´́ozetes kötelezettségvállalás, ille-
t´́oleg szerz´́odés és készpénzfelvé-
telre vonatkozó meghatalmazás
nélkül 1 db fa kivágásáért 487.500
Ft-ot fizettek ki.  

15.) A hivatalnál nem, vagy nem min-
den esetben m´́uködött a folyamat-
ba épített ellen´́orzés, sok pénztárbi-
zonylat nincs is aláírva, a vásárlá-
sokat láthatólag nem koordinálta,
nem kérte számon senki. A felhasz-
nálások nincsenek dokumentálva.
Ennek egyenes következményei az
eszközökkel, anyagokkal való pa-
zarló gazdálkodás és a pénztárból
való szabálytalan kifizetések. 

16.) A hivatali munka megfelel´́o irányí-
tása, valamint a jogszabályszer´́u
ügyintézés folyamatos ellen´́orzése
nem volt kell´́oen biztosítva, emiatt
jelenleg még vizsgálatok alatt lév´́o
visszaélések, illetve jogtalannak t´́u-
n´́o kifizetések történhettek meg a
Polgármesteri Hivatalban. Ezek
anyagi kihatásai az önkormányzat-
ra nézve ma még nem ismertek. 
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Megállapítások részletezése

1.) Köztisztvisel´́oi, illetve intézményve-
zet´́oi illetmény megállapításakor
nem a vonatkozó jogszabályok sze-
rint jártak el, mely 2.313.432 Ft jog-
talan, illet´́oleg indokolatlan többlet-
költséget eredményezett.  

a) Egyes köztisztvisel´́ok bérének megálla-
pításánál nem a vonatkozó jogszabá-
lyok szerint jártak el. Aljegyz´́oi meg-
bízásról történ´́o lemondáskor a köz-
tisztvisel´́o illetményét nem módosítot-
ták, f´́otanácsosi besorolásánál is a havi
74.600 Ft-tal magasabb aljegyz´́oi illet-
ményt állapították meg. Jogszabálytól
eltér´́o illetmény megállapítás - 2009.
09.01-t´́ol -2011. 02.28-ig - 1.705.356
Ft többletkiadást eredményezett. 

b) Két köztisztvisel´́o esetében - jogsza-
bály rendelkezéseit figyelmen kívül
hagyva- a garantált bérminimumra tör-
tén´́o kiegészítésnél az illetménykiegé-
szítés mértékét nem vették figyelem-
be. A havi 14.200 Ft-ot többletbér
megállapításával, járulékkal együtt -
2010. 01.1-2011. 02.28-ig - 252.476
Ft-os indokolatlan kifizetés történt. 

c) Intézményvezet´́o illetménye a képvise-
l´́o-testület 161/2010. (VI.29.) számú
határozatában rögzítettekt´́ol, illetve
jogszabálytól eltér´́oen került megálla-
pításra. A tévesen megállapított nyelv-
pótlék miatti többletköltség 355.600
Ft.  

2.) Az önkormányzat hiányos költségve-
tését figyelmen kívül hagyó, jogsza-
bály szerint nem kötelez´́o köztisztvi-
sel´́oi juttatások megállapítása, ille-
t´́oleg módosított el´́oirányzatot meg-
haladó köztisztvisel´́oi bér és járulék
miatt 7.990.281 Ft többletköltség ke-
letkezett.  

a) A képvisel´́o-testület 2008. júniusában
három havi bérével egyez´́o juttatást ál-
lapított meg  a  2007. április 1-t´́ol ki-
nevezett – jogviszonyát közös meg-
egyezéssel megszüntet´́o – jegyz´́o ré-
szére. A jutalomként elszámolt három
havi bér és járuléka, valamint a sza-
badságmegváltás költsége 2,5 millió
Ft többletköltséget eredményezett.
(Egyébként a közalkalmazottak és
köztisztvisel´́ok az önkormányzat költ-
ségvetési lehet´́oségei miatt évek óta
nem részesültek jutalomban.) 

b) A 2008. évi gazdálkodás során az igaz-
gatási tevékenységnél - annak ellené-
re, hogy a jegyz´́oi állás három hónapig
nem volt betöltve - 2.446 eFt-tal több
bérkeretet használtak fel, mint amit a

testület a módosított költségvetésben
engedélyezett. A bérkeret túllépés já-
rulékkal növelt 3.229.000 Ft-os
összegét befolyásolta, hogy különböz´́o
hivatali feladatokra, lemaradások pót-
lására, rövidebb-hosszabb ideig meg-
bízási szerz´́odéssel, illetve határozott
idej´́u szerz´́odéssel, az ügyrendben
meghatározott igazgatási létszámot lé-
nyegesen meghaladó dolgozó került
alkalmazásra. 

c) A képvisel´́o-testület 2010. július 1-t´́ol
nem kötelez´́o juttatásként a hivatal
középfokú végzettség´́u köztisztvisel´́oi
és ügykezel´́o részére az alapilletmé-
nyük 10 %-ának megfelel´́o illetmény-
kiegészítést állapított meg. Jelenleg a
hivatal 12 dolgozója, összesen havi
148.378 Ft illetménykiegészítésben
részesül, így a vonatkozó jogszabály
szerint nem kötelez´́o juttatás miatt, az
éves többletköltség járulékkal
együtt 2.261.281 Ft. 

3.) A takarékos gazdálkodás követelmé-
nyét, illet´́oleg az önkormányzat
anyagi lehet´́oségét figyelmen kívül
hagyva teljesítettek kifizetéseket,
melyek 2.222.680 Ft indokolatlan
többletköltséget eredményeztek.  

a) A képvisel´́o-testület 50/2008. (IV.3.)
számú határozattal döntött az intéz-
mények átvilágítására kért, és be-
nyújtott ajánlatokról.  Az önkor-
mányzati intézmények átvilágításának
referenciáival rendelkez´́o pályázó
740.000 Ft-os ajánlatával szemben
egy Kft. 1.300.000 Ft-os ajánlata ke-
rült elfogadásra. Az átvilágításról ké-
szült könyvvizsgálói jelentést a testü-
let nem tárgyalta, azzal érdemben nem
foglalkozott. Az 1.300.000 Ft kiadás
mindenképpen feleslegesnek ítélhet´́o. 

b) 2009. június 24-én a jegyz´́o 500.000
Ft-os megbízási szerz´́odést kötött egy
Bt-vel az önkormányzat és intézmé-
nyei szabályzatainak ellen´́orzésére, ja-
vaslatok kidolgozására az új szabály-
zatok kialakítása érdekében. A szerz´́o-
dés tényleges teljesítése nem ítélhet´́o
meg, mert az új szabályzatok nem ké-
szültek el. Megkérd´́ojelezhet´́o az
500.000 Ft érték´́u szerz´́odés megköté-
sének indokoltsága,  melyhez testületi
hozzájárulás sem volt.

c) Testületi hozzájárulás nélkül,  a rétsági
önkormányzat fizette a 2009. márciusi
kihelyezett Nógrád Megyei Közgy´́ulés
reprezentációs költségének egy részét,
140.484Ft-ot.  

d) Pályáztatás és testületi hozzájárulás, il-
let´́oleg a korábbi biztosítási szerz´́odés
felmondása nélkül kötötték meg 2009.
július 1-t´́ol a Generali Biztosítóval az
önkormányzati vagyon biztosítási
szerz´́odését. A korábbi Allianz Hungá-
riánál meglév´́o biztosítási szerz´́odést
nem mondták fel, így 2009. július 1-t´́ol
- szeptember 30-ig mind a két biztosí-
tás élt, az indokolatlanul kifizetett
negyedévi többletköltség 252.358 Ft.

e) A Polgármesteri Hivatal 2008. 01.04.-
én a hivatali és az intézményi dolgo-
zók részére kedvezményes mobiltele-
fon szolgáltatási szerz´́odést kötött a
Magyar Telecom Nyrt-vel. A telefon-
számlák ellenértékét az érintett dolgo-
zók közvetlenül fizetik. A jegyz´́o jog-
viszonyának megsz´́unésekor a mobil-
telefon kérdését nem rendezték, és egy
id´́o után helyette a hivatal, saját költ-
ségvetése terhére fizette a költséget
annak érdekében, hogy a többi dolgo-
zó telefon használata ne kerüljön kor-
látozásra. 2008-2009. évben ezen a
jogcímen 29.838 Ft jogtalan kifizetés
történt. 

4.) A  költségvetési  bevételek beszedé-
sét nem kísérték kell´́o figyelemmel,
a szükséges intézkedéseket csak kés-
ve tették meg, mely miatt kb. 80.000
Ft-os többlet-kamatkiadás keletke-
zett. A szükséges személyi feltételek
hiányában Romhány Önkormányzata
már nem láthatta el az építési felada-
tokat, így azok értelemszer´́uen a kör-
zetközponti feladatokat ellátó Rétság-
hoz kerültek 2009. március 24-én, de
a feladatra járó 2009. évi normatív tá-
mogatás igénylésére még Romhány te-
lepülés volt jogosult. Testületi felhatal-
mazó határozat ellenére a Romhány ál-
tal igényelt, de a feladatátadás miatt Rét-
ságot illet´́o normatív támogatás átadásá-
ra vonatkozó megállapodást majdnem
egy évvel kés´́obb, 2010. február hónap-
ban kötötték meg és ezt követ´́oen ke-
rült csak átutalásra az 1.158.018 Ft,
miközben az önkormányzat folyó-
számla-hitelb´́ol gazdálkodott.

5.) Teljesen szabálytalan eljárást foly-
tattak fizetési el´́oleg felvétele, el´́ole-
gek kiadása, illet´́oleg illetmények
id´́o el´́otti kifizetése terén. A pénzke-
zelési  szabályzat el´́oírásait megsze-
g´́o kifizetések többlet-kamatkiadást
eredményeztek, illet´́oleg 20.000 Ft
egyáltalán nem került megtérítésre. 
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a) A jegyz´́o 2010. január 25-én 120.000
Ft,  június 8-án 150.000 Ft illetménye-
l´́oleget vett fel, melyet 6 hónap alatt
20.000 Ft-os, illetve 25.000 Ft-os rész-
letekben kamatmentesen fizetett visz-
sza. A fizetési el´́oleg felvételét a pol-
gármester utalványozta. 
Az önkormányzat sem a hivatali, sem
az intézményi dolgozók vonatkozásá-
ban nem hozott létre illetményel´́oleg
céljára alapot, így az ezen a jogcímen
felvett összeg jogcím nélküli, szabály-
talan kifizetésnek min´́osül. Egyébként
a jegyz´́on kívül más köztisztvisel´́o
vagy közalkalmazott illetményel´́oleg-
ben nem részesült. 

b) Rendszeresen el´́oforduló, szabálytalan
gyakorlat volt, hogy egyes közmunká-
sok részére el´́oleg címén 5.000 Ft-tól
- 20.000 Ft-ig terjed´́o összegeket fizet-
tek ki, melyeket fizetéskor az érintett
dolgozók általában visszafizettek.
Közmunkások részére 2009. január-
ban 35.000 Ft, februárban 48.700 Ft,
márciusban 14.000 Ft, áprilisban
9.000 Ft, májusban 72.000 Ft, június-
ban 170.000 Ft, júliusban 123.000 Ft,
augusztusban 85.000 Ft, szeptember-
ben 43.000 Ft, októberben 105.000 Ft,
novemberben 5.000 Ft került el´́oleg-
ként kifizetésre, melyek többsége egy-
két héten belül, a fizetéskor került ren-
dezésre. Rendszeresen ugyanazon 10-
12 f´́o részesült el´́olegben. 
D.B. részére 2009. október 21-én kifi-
zetett 10.000 Ft el´́oleg még mindig
nem került visszafizetésre.  A köz-
munkás  jogviszonya  megsz´́unt, az
el´́oleg visszafizetésére eredményesen
nem intézkedtek.
P.M. részére 2010. 08. 04-én kifizetett
10.000 Ft-os el´́oleg szintén nem ke-
rült visszafizetésre. 
Egy pénzügyi dolgozó XI. 12-én
30.000 Ft el´́oleget vett fel, melyet csak
december közepén fizetett vissza.
A kiadási bizonylatokon általában utal-
ványozóként a polgármester, ellenjegy-
z´́oként a jegyz´́o aláírása szerepel. 

c) A havi illetményeket 2010. évben nem
a tárgyhót követ´́o 3-án, hanem rend-
szeresen az adott hónap végén - 28-31-
én - fizették ki, ami a folyószámla -
illetve munkabér-hitel miatt többlet-
kamatkiadást eredményezett. 

6.) Az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 15/2004. ( X. 4.) számú önkor-
mányzati rendelet el´́oírásaival ellen-
tétesen, pályáztatás nélkül értékesí-
tettek önkormányzati ingatlanokat. 

a) A 21/2008. (I. 31.) számú képvisel´́o-tes-

tületi határozattal, a vev´́o kérelmére,
pályáztatás nélkül értékesítették a
Zrínyi utcai t´́uzoltószertár épületét és
69 m2 közterületet. A 364 m2 nagysá-
gú terület eladási ára (5.000 Ft/m2)
1.820.000 Ft volt.

b) A 67/2008. ( IV.17.) számú képvisel´́o-
testületi határozattal, pályáztatás nél-
kül, a vev´́o kérelmére - akkor még a
Nagymaros Trade Kft. részére - érté-
kesítették a 282/7. hrsz-ú 1.597 m2
nagyságú volt buszforduló és a 285
hrsz-ú 1.818 m2 nagyságú, m´́uhely
megjelölés´́u ingatlant 20 millió Ft-ért.
Az ingatlanvásárlási kérelmet 2008.
IV.3-án írásbeli el´́oterjesztés, illetve
írásbeli kérelem nélkül t´́uzték napi-
rendre. A testület szóbeli el´́oterjesztés-
re elrendelte az értékbecslési ajánlatok
bekérését és felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a legkedvez´́obb ajánla-
tot benyújtónál az értékbecslést meg-
rendelje. Értékbecslésre április 14-i
dátummal két ajánlat érkezett. Érdekes
módon az április 14-i ajánlat benyújtá-
sa el´́ott, már április 8-án elkészítette
L.P. az értékbecslést, mely szerint a 80
m2-es m´́uhely és 1818 m2-es terüle-
tének értéke - 3.600 Ft/m2 - 6.545.000
Ft, míg a volt buszforduló 1597 m2-es
területe - 4.300 Ft/m2 - 6.870.000 Ft. 
A hasonló adottságokkal, de kevésbé
központi helyen lév´́o t´́uzoltószertár
esetében 5.000 Ft/m2, itt pedig csak
3.600 Ft/m2, illetve 4.300 Ft/m2 ár ke-
rült megállapításra. 
A testület az értékbecslés szerinti, ösz-
szesen 13.415.000 Ft-ot ugyan nem
fogadta el, de nem rendelt el újabb
értékbecslést,  hanem a vev´́o által
ajánlott 20.000.000 Ft-ot elfogadva
jelölte meg az eladási árat. A település
központjában lév´́o, közm´́u-kapcsola-
tokkal rendelkez´́o terület eladási árát
érdemes összehasonlítani a Járóbeteg-
szakellátó Központ részére kijelölt,
akkor még semmilyen közm´́uvel nem
rendelkez´́o terület 87.330.000 Ft-os,
értékbecslésen alapuló, több mint
8000 Ft/m2-es elfogadott értékével, il-
letve a település szélén, a MOL kúttal
szemben  (2004. évben!!)  eladott te-
rület 30 millió Ft-os eladási árával
(5000 Ft/m2). 

7.) Az ütemezett felújítási, beruházási
feladatok többségénél a testület
részletes tájékoztatás és alternatí-
vák  ismerete  nélkül,  tehát  kell´́o
el´́okészítés nélkül döntött, melyek
eredményeként sok esetben csak
többletköltségek mellett valósulha-
tott meg a kit´́uzött cél. A feladat
megvalósítására vonatkozó testületi
döntések megfogalmazása több eset-
ben nem pontos, nem állapítható
meg egyértelm´́uen, hogy az mire vo-
natkozik, milyen pénzügyi kötele-
zettségvállalást jelent. Több testületi
jegyz´́okönyv, illetve határozati kivo-
nat nem áll rendelkezésre. Pl. 2009.
évben 1-3, 5-8, 10-37. határozat írá-
sos formában nem lelhet´́o fel és a
testületi jegyz´́okönyvek sem készül-
tek el. A hivatali akadálymentesítés
2.536.000 Ft, az óvoda felújítás
1.954.919 Ft, az iskola akadálymen-
tesítés 6.944.633 Ft, míg az óvodai
akadálymentesítés 366.439 Ft több-
letköltség mellett valósult meg. 

a) Polgármesteri Hivatal akadálymentesí-
tése:  
A képvisel´́o-testület 124/2007. (IX.6.)
számú határozatával döntött a hivatal
akadálymentesítési pályázatának be-
nyújtásáról, vállalta a 10 %-os önrész
2008. évi biztosítását. A 2008. évi
költségvetésben öner´́oként 2 millió Ft
került ütemezésre. A testületi el´́oter-
jesztésb´́ol és döntésb´́ol nem derült
ki, hogy a pályázati támogatás csak
a nettó költségekre vonatkozott, az
áfá-t a 10,1 %-os saját er´́on felül kell
vállalnia az önkormányzatnak. 
Közbeszerzési eljárást követ´́oen a tes-
tület a Ré-Bau Bt. árajánlatát fogadta
el azzal a kikötéssel, hogy a konzultá-
ción elhangzott észrevételek beépítés-
re kerüljenek, de a határozat nem tar-
talmazza, hogy milyen észrevételek
kerültek megállapításra. Ezzel egyide-
j´́uleg a konzultáció és bejárás alapján
megállapított többletfeladatok elvég-
zésére 2,5 millió Ft-ot biztosított a
testület, de hogy mik a többletfelada-
tok, szintén nem állapítható meg a
határozatból.  
A költségvetésben saját er´́oként üte-
mezett  2  millió  forinttal  és az utó-
lag biztosított 2,5 millió forinttal
szemben a 2008. évi tényleges kifize-
tés 7.036.000 Ft volt, - mely 2.536.000
Ft-tal meghaladja a testület által biz-
tosított módosított el´́oirányzatot úgy,
hogy az átalakítást követ´́o festési mun-
kák els´́o 500.000 Ft-os részszámlája és
74.000 Ft-os anyagköltsége dologi ki-
adásként került lekönyvelésre. 
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A hivatal akadálymentesítési költsége-
in belül a Korda Pénzügyi Gazdasági
és Kereskedelmi Kft. részére közbe-
szerzési eljárás lebonyolításáért, pro-
jektmenedzsmentért, m´́uszaki ellen´́or-
zésért, m´́uszaki szakért´́oi díjért, össze-
sen 1.920.000 Ft került kifizetésre.
(Ez az összeg gyakorlatilag a – takaré-
kossági okokra hivatkozva – megszün-
tetett m´́uszaki ügyintéz´́oi álláshely éves
bér és járulék költségének 76 %-a.) 

b) Óvoda épület küls´́o felújítása:
Az óvoda küls´́o felújítási munkáinak
elvégzésére 2008. évben 4.375.000
Ft-ot tervezett a testület, de a tényle-
ges kiviteli költség 7.508.000 Ft volt.
A homlokzat szigetelését, nyílászárók
cseréjét tartalmazó felújítási munkák
elvégzésére a paraméterek pontos
meghatározásával kivitelez´́okt´́ol, ille-
t´́oleg gyártóktól ajánlatot kértek úgy,
hogy a szükséges anyagokat a megren-
del´́o biztosítja. A kivitelezésre egy, a
nyílászárókra három ajánlat érkezett.
Az utóbbiaknál a megadott feltételek-
nek megfelel´́o ajánlatok közül a XÉ-
NIA Aluradiátor és Szerkezetgyártó
Kft 3.792.785 Ft -os ajánlatát fogadták
el, mely 1.954.919 Ft-al meghaladta a
Pannon-Tex Kft. 1.837.886 Ft-os aján-
latát. Az 1.954.919 Ft-os többletkölt-
ség vállalása indokolatlan volt.  

c) Iskola akadálymentesítése: 
A képvisel´́o- testület az Általános Is-
kola akadálymentesítési pályázatának
benyújtásakor 10 %-os, 3 millió Ft-os
öner´́ot vállalt, és tervez´́oi költségekre
500.000 Ft-ot biztosított. 
A pályázat írását a Forrás-Trend Kft.
végezte bruttó 600.000 Ft-ért, míg a
nyertes pályázat általános menedzse-
léséért bruttó 660.000 Ft-ot kapott.
A támogatási szerz´́odés szerint a
34.346.594 Ft összköltséggel elfoga-
dott akadálymentesítéshez 29.649.939
Ft csökkentett összeg´́u támogatás ke-
rült megállapításra, így a tervezett 3
millió Ft-os, illetve 10% -os öner´́ot´́ol
már ekkor magasabb összeget,
4.696.655 Ft-ot kellett biztosítani.
Az ajánlattételi felhívásban - melynek
tartalmát a képvisel´́o-testület nem tár-
gyalta - eleve kizárták az éves 1 milli-

árd Ft nettó árbevételt meghaladó vál-
lalkozásokat, mondván, hogy a kis- és
középvállalkozásokat, és ne a multikat
támogassák. A beérkezett 6 ajánlatból
kett´́ot az 1 milliárdot meghaladó árbe-
vétel miatt érvénytelennek min´́osítet-
tek, ezek közül az egyik ajánlat 2
millió Ft-al kevesebb volt a nyertes-
nek kihozott Trend Épít´́oipari Zrt.
ajánlatától.  
Az iskolai akadálymentesítésre vonat-
kozó Trend Épít´́oipari Zrt. 38.430.039
Ft-os ajánlata 4.083.445 Ft-tal több
volt a pályázatírást, projekt lebonyolí-
tást, tervezést, közbeszerzést is tartal-
mazó, megpályázott 34.346.594 Ft
összköltségt´́ol, így már a saját er´́o-
ként tervezett 3 millióval szemben
8.780.100 Ft-ot kellett biztosítani.  
Az iskolai akadálymentesítés tényleges
költsége 41.091.978 Ft (pályázatírás
el´́oleggel együtt 708.000 Ft, projekt-
vezetés 660.000 Ft, nyilvánosság
300.000 Ft, tervezés 450.000 Ft, köz-
beszerzés 300.000 Ft, m´́uszaki ellen-
´́orzés 150.000 Ft, szakért´́oi tevékeny-
ség 144.000 Ft, közzétételi díj 200.000
Ft, tájékoztató hirdetmény 100.000 Ft,
kivitelezés 38.079.978 Ft), az öner´́o
11.640.288 Ft,  mely a beruházási
döntésben szerepl´́o 3 millió Ft-ot, de a
pályázati támogatásra vonatkozó érte-
sítés szerinti 4.696.555 Ft-ot is lénye-
gesen meghaladta. Többletköltség:
6.746.393 Ft.  
A támogatás elszámolása, a támogatá-
si szerz´́odés módosítása és többszöri
hiánypótlás eredményeként, megtör-
tént. A megállapított 29.649.939 Ft tá-
mogatással szemben 29.451.690 Ft,
198.240 Ft-tal kevesebb támogatás ke-
rült leutalásra, el nem fogadott tétel
miatt. Az alacsonyabb támogatási
összeg további 198.240 Ft többletki-
adást eredményezett az önkormány-
zat számára. 

d) Óvoda akadálymentesítése:  
A képvisel´́o-testület a 15.471.518 Ft
összköltség´́u óvodai akadálymentesí-
tési pályázatához 1.547.152 Ft saját
er´́ot vállalt, illetve a pályázathoz szük-
séges mellékletek, rehabilitációs fel-
adatok ellátására, illet´́oleg tervezésre
további 500.000 Ft keretet biztosított.

A pályázat megírásával és menedzse-
lésével a Provisió Trend Kft.-t bízta
meg. A közbeszerzési eljárás az iskolai
akadálymentesítéssel együtt történt. A
legkedvez´́obb ajánlatot benyújtó vál-
lalkozással 12.498.669 Ft-tal kötötték
meg a szerz´́odést. 
A felmerült tényleges költség összesen
13.955.169 Ft ( kivitelezés 12.498.669
Ft, közbeszerzés 562.500 Ft, nyilvá-
nosság 150.000 Ft, m´́uszaki ellen´́orzés
300.000 Ft, pályázatírás, menedzs-
ment 300.000 Ft, mérnöki feladat
144.000 Ft ), melyb´́ol a záró elszámo-
lás szerint 13.470.669 Ft-ot fogadtak
el, így a tényleges támogatás az ala-
csonyabb teljesítés, illet´́oleg el nem
fogadott tételek miatt 12.041.578 Ft-ra
csökkent, ugyanakkor az ütemezett
1.547.152 Ft-os öner´́o 1.913.591 Ft-ra
emelkedett, így az önkormányzatot
terhel´́o többletköltség 366.439 Ft.  A
közbeszerzés 562.500 Ft-os költségé-
b´́ol csak a pályázatban ütemezett
150.000 Ft volt elszámolható, mivel
átcsoportosítást nem kezdeményeztek
a hivatal részér´́ol. Nagyobb odafigye-
léssel, átcsoportosítás kezdeményezé-
sével a támogatási okirat szerinti teljes
költség kihasználása, illetve a teljes
összeg´́u támogatás igénybevétele
megoldható lett volna. (A jóval na-
gyobb volumen´́u iskolai akadálymen-
tesítés m´́uszaki ellen´́ori díja a fele volt,
illetve a közbeszerzés költsége is ma-
gas az iskoláéhoz viszonyítva.)
 

8.) Testületi hozzájárulás nélkül vállalt
kötelezettséget a polgármester, ami-
kor a városközpont rehabilitációs
pályázat kapcsán a projektmenedzs-
menti feladatok ellátására 7.200.000
Ft érték´́u, illetve a projektköltség
2%-ában meghatározott közbeszer-
zési eljárás lebonyolítására vonat-
kozó szerz´́odést megkötötte. A kép-
visel´́o-testület csak a pályázatírásra
vonatkozó szerz´́odés megkötésére
adott felhatalmazást a polgármes-
ternek.  
A városközpont rehabilitációja érde-
kében els´́o ízben 2008. évben nyújtott
be pályázatot a képvisel´́o-testület,
mely végül is nem nyert. A pályázat-
hoz szükséges öner´́ot, annak számsze-
r´́usítése nélkül, a várható többletbevé-
telb´́ol, illetve annak elmaradása esetén
a költségvetési hiány terhére vállalta. 
A pályázatíró kiválasztására vonatko-
zó ajánlattételi felhívás megkérd´́oje-
lezhet´́o, mivel az erre vonatkozó dön-
tést követ´́o 3. napon már tárgyalták a
benyújtott ajánlatokat. Az el´́oterjesztés
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nem volt egyértelm´́u, mert a másik há-
rom - valamennyi miskolci székhely´́u
- vállalkozás ajánlatát nem részletez-
ték, csak egy összegben tüntették fel a
vállalási árat, míg a nyertesnek kihir-
detett Nagy-ferenczi Kft. ajánlatát té-
telesen közölték. Az Integrált Város-
fejlesztési Stratégia 4.920,000 Ft, pá-
lyázatírás 1.200.000 Ft, projektadmi-
nisztráció 4.800.000 Ft, közbeszerzés
4.080.000 Ft, összesen 15 millió Ft. 
Ennek azért van jelent´́osége, mert
2010. évben, a megismételt pályázat
esetén a Nagy-ferenczi Kft.-vel meg-
kötött tényleges szerz´́odés tartalma
ismét eltér a testületi döntést´́ol,  a
pályázatírás, Integrált Városfejlesztési
Stratégia költségén túl ismételten tar-
talmazza - a projektköltség %-ában
meghatározott- teljes megvalósítás le-
bonyolítását is.
A nem kell´́oen el´́okészített sikertelen
pályázatra a. Nagy-ferenczi Kft.-nek
1.200.000 Ft, a KSH-nak statisztikai
adatszolgáltatásért 300.000 Ft került
kifizetésre.  
2009. évben a pályázat ismét benyúj-
tásra került:
A testület pályázatíró kiválasztására
vonatkozó határozata sem szerz´́odés
aláírását, sem annak tartalmát, sem
összegét nem rögzíti. A 3 ajánlat közül
ismét a Nagy-ferenczi Kft.-t bízták
meg a pályázatírással, de a polgár-
mester által aláírt szerz´́odés a testü-
leti döntést´́ol lényegesen eltér,  az az
el´́okészítésen túl, sikeres pályázat ese-
tére tartalmazza – a projektkezdett´́ol
projektzárásig – a projektmenedzs-
menti feladatok ellátását is. Az I. és II.
forduló pályázati anyagának elkészíté-
sére és Integrált Városfejlesztési Stra-
tégiára 7.375.000 Ft, a projektme-
nedzsment szolgáltatásra a projekt
költségvetésének projektmenedzs-
ment szolgáltatás tevékenység soron
meghatározott értéke szerint, közbe-
szerzésre  (el´́ozetes  és  végleges köz-
beszerzési  eljárási díja)  a  lefolyta-
tandó közbeszerzések becsült értéké-
nek 2 %-a.
Az I. és II. forduló pályázati el´́okészí-
tésére, Integrált Városfejlesztési Stra-
tégiára 7.375.000 Ft került kifizetésre
2009-2011. évben úgy, hogy mindkét
fordulót követ´́oen számtalan hiánypót-
lást kellett teljesíteni. 
Pályáztatás nélkül,  csak 2010. szep-
temberében került megkötésre a város-
központ fejlesztési programjához kap-
csolódó környezetrendezési, útfelújí-
tási és építészi tervek elkészítésére vo-
natkozó tervezési szerz´́odés, melynek

bruttó értéke 8.750.000 Ft,  illet´́oleg a
városközpont fejlesztési programjához
kapcsolódó Általános Iskola tervezési
munkáira vonatkozó szerz´́odés
990.000 Ft-ért. A nem kell´́o el´́okészí-
tés miatt a II. forduló pályázati anya-
gát december 5-ig benyújtani nem le-
hetett, három hónapos határid´́o módo-
sítást kellett kérni. A II. fordulóban
ugyan befogadást nyert a pályázat, de
az újabban közölt kifogások miatt még
mindig nem született végleges döntés
a támogatásról, s´́ot úgy t´́unik, hogy
szinte teljesen át kell dolgozni a pályá-
zatot a korábbi jelzések figyelmen kí-
vül hagyása miatt Ugyanakkor a pá-
lyázatíróval olyan szerz´́odést kötöttek
korábban, hogy ha a II. fordulóban be-
fogadást nyer a pályázat, a végleges
elbírálástól függetlenül jár nekik a tel-
jes összeg, mely összeget ezen rossz
szerz´́odés alapján ki is kellett fizetni.
A továbblépéshez szükséges munkák
és egyeztetések szakszer´́u elvégzésére
emiatt egy másik céget kellett megbíz-
ni, amely így újabb 775.000 Ft-os ki-
adást jelentett az önkormányzatnak,
s´́ot további komoly kiadások is várha-
tók a korábbi hanyag, szakszer´́utlen és
felel´́otlen munkavégzés miatt.
A városközpont rehabilitációjára
eddig összesen 40.765.000 Ft került
kifizetésre.  Ezen kifizetett összegb´́ol
külön említést érdemel az a
17.000.000 Ft-os vételár, melyet L.L.
ingatlanforgalmi értékbecsl´́o által el-
készített értékbecslés alapján, azt elfo-
gadva fizetett ki az önkormányzat, a
Kossuth u. 24. szám alatt található,
209/2. hrsz.-ú lakóházas ingatlan után.
Az 1428 m2-es telken lev´́o, 1948-ban
épült, két szoba, étkez´́okonyha, kamra
helyiségekb´́ol és fedett tornácból álló,
vályogfalas lakóház és a telken talál-
ható melléképületek árát összesen
17.000.000 Ft-ban határozta meg az
értékbecslés. A lakóházas ingatlan
egyébként sem a városi vízhálózatra,
sem a gázhálózatra nincs rákötve, csak
a szennyvízcsatorna csonkja található
meg a telken. 

9.) A képvisel´́o-testület nem kell´́o, illetve
félretájékoztatása, a pénzügyi fede-
zet hiánya mellett megalapozatlan
döntés született a Kistérségi Járóbe-
teg-szakellátó Központ beruházásá-
nak megvalósítására. „Az önkor-
mányzatnak 1 Ft-jába sem kerül´́o” 
indokkal kier´́oszakolt beruházásra
eddig közm´́uvel együtt 88.152.184
Ft-ot fordított az önkormányzat , -
melyb´́ol 50 millió Ft-ot hitelb´́ol fede-

zett - és 87.330.300 Ft érték´́u terüle-
tet adott. Ezen felül a beruházást le-
bonyolító nonprofit kft. m´́uködteté-
se 2009-2010.években 13.201.000 Ft-
ba került, míg ebben az évben a Já-
róbeteg intézmény m´́uködtetéséhez
- 2011.októberig - 34.686.991 Ft-ot
kellett biztosítani. A beruházáshoz
15 éves futamid´́ore felvett 50 millió
Ft hitel három negyedévi kamata
918.828 Ft.  
A kistérségi létesítmény létrehozásá-
nak  és  m´́uködtetésének eddigi
költségeit, a pályázat által biztosí-
tott pénzeken felül, összesen kb.
136.959.000 Ft-ot, egyedül Rétság fi-
zette, a térséghez tartozó többi ön-
kormányzat anyagi hozzájárulást
egyáltalán nem biztosított.   
A pályázati elszámoláskor elutasí-
tott és nem támogatott kifizetéseket
is Rétság Önkormányzatának kell
megfizetni. 

A képvisel´́o-testület 2007. novemberé-
ben döntött, hogy a kistérségi járóbe-
teg-szakellátó központ kialakítására és
fejlesztésére vonatkozó pályázaton in-
dul. Konkrét, számszer´́usített hozzájá-
rulás ismerete nélkül vállalták, hogy 5
évig az intézmény m´́uködtetéséhez
szükséges önkormányzati támogatást
biztosítják. 
Pályáztatás nélkül került megkötésre a
pályázatírásra vonatkozó 9.480.000 Ft
érték´́u szerz´́odés az e-Szinapszis Zrt-
vel, azzal a vállalkozással, amely át-
alakulását követ´́oen EMESZ Zrt. né-
ven ellátta a beruházás projektme-
nedzsmenti feladatait is, mégpedig
64.000.000 Ft-ért. 
A testület a beruházás indítása el´́ott
nyilatkozatban jelentette ki, hogy a Já-
róbeteg Szak-ellátó Központ megépí-
tésére kijelölt terület közm´́uvesített,
ezért annak kiépítését utólag biztosí-
tani kellett. A felmerült költség össze-
sen 32.355.560 Ft.  
A tervezés, illet´́oleg kivitelezés nem
kell´́o ellen´́orzése miatt alapvet´́o fel-
adatok nem kerültek a tervben nevesí-
tésre, így azok költségét külön, pályá-
zaton kívül, saját er´́ob´́ol kellett, illet´́o-
leg kell az önkormányzatnak rendezni.
(Távbeszél´́o ellátás kiépítése 525.000
Ft, 2 db ajtó beállítása 315.000 Ft, ren-
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del´́o csempézése 252.000 Ft, közvilá-
gítás kialakítása az intézményhez ve-
zet´́o Laktanya utcában 3.062.000 Ft) 
A nonprofit kft. ügyvezet´́ojének tájé-
koztatása alapján még további, a pá-
lyázati elszámolásnál el nem fogadott
tételek miatt is várható többletkiadás.
A többletköltséget nagymértékben be-
folyásolta, hogy a kivitelezés el´́okészí-
tése és lebonyolítása alatt az önkor-
mányzat részér´́ol nem volt a rétsági
érdekeket képvisel´́o pénzügyi és m´́u-
szaki jártasságú, er´́oskez´́u felel´́os. Az
önkormányzatot, kivétel nélkül a
polgármester képviselte.  A projekt
terhére elszámolható menedzsment,
közbeszerzési, jogi, és pénzügyi szol-
gáltatásokra vonatkozó szerz´́odések és
a közös eszközbeszerzések is többlet-
költségeket eredményeztek, mivel a
szerz´́odések érthetetlen módon nem a
projekt zárásáig, hanem 2010. augusz-
tus 31-ig kerültek megkötésre. Ezen
id´́opont utáni közbeszerzési, jogi és
egyéb kiadásokat a rosszul megkötött
szerz´́odések miatt az önkormányzat-
nak kellett fedeznie. Különböz´́o okok
miatt áttekinthetetlen volt a kivitele-
zés. Az eszközlista és a támogatási
szerz´́odés beszerzési keretei közötti el-
térés miatt, újabb plusz terhek hárultak
az önkormányzatra.
A projekt bonyolítása, a helyi érdekek
szigorú képviseleti hiánya miatt, teljes
egészében a projektmenedzsmenti fel-
adatot ellátó EMESZ Zrt. kezébe ke-
rült. Az esetenként megfogalmazott
helyi praktikus módosítási igények,
csak nehezen, legtöbbször utólag és
többletköltségek árán valósultak meg.
A projekten belüli átcsoportosítások
sem biztosítottak fedezetet a plusz igé-
nyek kielégítésére, ezek költségét is az
önkormányzatnak kellett vállalni. 
Az eszközbeszerzések objektívnek lát-
szó határid´́o csúszásai a közrem´́uköd´́o
szervezetekkel kötött nem egyértelm´́u
szerz´́odések miatt is eredményeztek
többletköltséget.

10.) A játszóterek kialakítását kerítés
nélkül rendelték meg, a kivitelezés-
kor elmaradt zöldterületek rendezé-
sét, fásszárú növények nyesésének
elvégzésére intézkedés nem történt. 
A képvisel´́o-testület 2008. évben döntött
három játszótér felújításáról. A kivitele-
zés tartalmával érdemben nem foglalko-
zott, elvárásokat nem fogalmazott meg.
A közbeszerzési eljárás keretében a ké-
s´́obbi nyertes alkalmazottja által el-
készített terv szerint,  kerítés nélkül
kértek kivitelez´́oi ajánlatokat. 

A három játszótér teljes költsége
14.904.538 Ft volt. 
A kivitelez´́o Ipolyerd´́o Zrt. a m´́uszaki
átadáskor vállalta, hogy az elmaradt
zöldterület rendezést, fásszárú növé-
nyek nyesését 2009. év ´́oszén, illetve
2010. év tavaszán elvégzi, de ezek
végrehajtására intézkedés nem tör-
tént. 

11.) Temet´́oi el´́otet´́o és urnafal építés
nem kell´́o el´́okészítése, a kivitelezés
és m´́uszaki ellen´́orzés hiánya miatt
meghiúsult építkezés miatti többlet-
költsége megközelít´́oleg 2.000.000
Ft.  

A képvisel´́o-testület 2009. évben dön-
tött a temet´́oi el´́otet´́o és urnafal építé-
sér´́ol, de elvárásokat nem fogalmazott
meg, az elkészült tervet nem vizsgálta,
azzal érdemben nem foglalkozott. A
terv egyébként nem kezelte, nem érin-
tette volna a meglehet´́osen rossz álla-
potban lev´́o ravatalozót. Ajánlatkérési
felhívásra két vállalkozás jelentkezett, 2
millió Ft-os vállalási árkülönbözettel.
Utólag az urnafülkék számát módosí-
tották, melyre már csak egy, magasabb
árat közl´́o vállalkozás adta be ajánlatát
változatlan áron. Az el´́otet´́o és urnafal
kivitelezésére 2010.06.11-én kötöttek
szerz´́odést bruttó 8.709.269 Ft-os
áron. Érthetetlen, hogy miért nem ke-
rült sor ismételt árajánlatok bekérésé-
re, amikor tudott volt, hogy korábban
2 millió Ft-al olcsóbb ajánlatot is be-
nyújtottak. A kivitelez´́ovel megkötött
szerz´́odés szerint a kivitelezés befeje-
zésének határideje 2010. október 9.
volt. A beruházás nem készült el a
szerz´́odésben rögzített határid´́oig, és
az új képvisel´́o-testület észlelve a ko-
moly hiányosságokat, kénytelen volt

leállítani az építkezést, mivel a terve-
zett el´́otet´́ot tartó vasbeton oszlopok
lehetetlenné tették a temet´́o egyetlen
kiépített útján a gépkocsival való köz-
lekedést. Új terveket kellett megren-
delni, melyek már magukban foglalták
a ravatalozó felújítását is, továbbá
nem lehetetlenítették el a temet´́oi köz-
lekedést sem. A beruházás 2011. októ-
berében elkészült, de az el´́oz´́o testület
által át nem gondolt, feleslegesen ki-
dobott több, mint 2.000.000 Ft bi-
zony nagyon hiányzik a város költség-
vetéséb´́ol.

12.) A nem kötelez´́o önkormányzati
alapfeladatot jelent´́o kötelezettség-
vállalások nyilvántartása nem bizto-
sított, azok dokumentumai csak
részben álltak rendelkezésre, illet´́o-
leg utólag kerültek beszerzésre. A
kötelezettségvállalások nyilvántar-
tása, tervezése, illet´́oleg a megalapo-
zott gazdálkodás feltételei így nem
biztosítottak.  

a) A Nógrád Megyei Önkormányzattal
2007. évben kötött megállapodás sze-
rint a képvisel´́o-testület vállalta, hogy
a rezsiköltségeken (f´́utés, takarítás, vi-
lágítás) felül, anyagilag is támogatja a
Rózsavölgyi Márk M´́uvészeti Iskola
kihelyezett osztályának m´́uködését. A
megállapodás szerint 2011. évben már
1.667.000 Ft,  2012. évt´́ol évi 2 millió
Ft támogatást biztosít az önkormány-
zat. A megállapodás, illet´́oleg az éven-
te fizetend´́o összegeket tartalmazó
függelék a hivatalban nem volt fellel-
het´́o,  azt utólag szerezték be a Megyei
Önkormányzattól. 

b) A Mikszáth Kálmán Középiskola rétsági
kihelyezett tagozatának m´́uködtetésére
az önkormányzat által vállalt költsége-
ket is tartalmazó megállapodás a hiva-
talnál nem állt rendelkezésre,  azt
utólag, másolatban kérték meg Balas-
sagyarmat Város Önkormányzatától.  
Az aláírt megállapodás II. 1.2 pontja
tartalmában lényegesen eltér a képvi-
sel´́o-testület határozatától. 

Gyakorlatilag az aláírt megállapodás
alapján Rétság Város Önkormányzata
a nem kötelez´́o önkormányzati felada-
tellátást jelent´́o középiskola m´́uködé-
séhez fizeti a központi támogatás és a
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pedagógusok személyi kiadásának kü-
lönbözetét, valamint a tagozatvezet´́o
túlóráját és pótlékait, valamint térítés-
mentesen biztosítja az oktatáshoz
szükséges tárgyi eszközöket (tante-
rem, informatikai terem és taneszkö-
zei, tornaterem és taneszközei, öltö-
z´́ok, tanári irodák, egyéb kiszolgáló
helyiségek), valamint ezek rezsikölt-
ségeit. 
A tagintézmény vezet´́o pótlékának, tú-
lórájának havi, illet´́oleg tanévre szá-
mított költsége, valamint a központi
támogatással nem fedezett pedagógus
személyi kiadások különbözete, illet´́o-
leg a Rákóczi út 32. szám alatti, kö-
zépiskola céljára átadott épület fenn-
tartási költségeinek pontos ismerete
nélkül vállalt kötelezettséget a testület
a kihelyezett középiskola m´́uködtetése
érdekében. 

13.) Jelzáloggal, illet´́oleg végrehajtási
joggal terhelt Kossuth u. 33. szám
alatti ingatlan 4704/5760 tulajdoni
hányadának megvásárlására össze-
sen 1.605.305 Ft-ot fizettek ki -
melyb´́ol jogtalan kifizetés 37.581 Ft
- de az ingatlanon fennálló 1.639.601
Ft végrehajtási jog és járulékai mi-
att a teljes tulajdonjog megszerzésé-
re, az ingatlan önkormányzati hasz-
nosítására belátható id´́on belül nem
kerülhet sor. 
A 234, 235 és 236 hrsz-on nyilvántar-
tott, összesen 3.177 m2 nagyságú terü-
let megvásárlására 2009. végén adott
felhatalmazást a képvisel´́o-testület
úgy, hogy nem kapott arra vonatko-
zó tájékoztatást,  miszerint az ingat-
lan egy részét összesen 642.836 Ft jel-
zálog, illet´́oleg végrehajtási jog és an-
nak járulékai terhelik. 2010. évben to-
vábbi 996.765 Ft végrehajtási jog ke-

rült bejegyzésre, mely 240/5760 tulaj-
doni hányadot érint. 
2010.II.25-én R.V.-vel megkötött adás-
vételi szerz´́odés szerint a 240/5760 tu-
lajdoni hányadot 30.371 Ft végrehajtá-
si jog terheli, – melynek rendezésére
40.000 Ft foglalót fizettek ki- ezen fe-
lül az ingatlan tulajdoni hányadok
per,-teher- és igénymentesek, holott a
235 és 236 hrsz-ú ingatlan tulajdoni
lapján, II/23. tétele alatt már ekkor
szerepelt az APEH javára bejegyzett
végrehajtási jog, 367.450 Ft és járulé-
kai. Az eladó a 30.371 Ft járulékkal
növelt végrehajtási jog értékét, 60.343
Ft-ot nem rendezte, az a pénztárból
külön került felvételre és – a feladóve-
vény másolata szerint- a végrehajtó-
nak befizetésre került.
A 234 hrsz-ú ingatlan 240/5760 tulaj-
doni hányadára az önkormányzat tu-
lajdonjogát bejegyezték, de a 235 és
236 hrsz-ú ingatlanokra nem, mivel
azok nem voltak tehermentesek. Bi-
zonylat nélküli jogtalan többletkifi-
zetés: 37.581 Ft (40.000 Ft fogla-
ló+60.643 Ft tehermentesítés a 234
hrsz-ú ingatlanra 63.062 Ft az adás-vé-
teli szerz´́odés szerint a 234 hrsz-ú in-
gatlan vételára).

14.) El´́ozetes kötelezettségvállalás, ille-
t´́oleg szerz´́odés és készpénzfelvételre
vonatkozó meghatalmazás nélkül 1
db fa kivágásáért 487.500 Ft-ot fi-
zettek ki.  
2010. szeptember 3-án egy kft kész-
pénzfizetési számlája alapján, 487.500
Ft került kifizetésre 1 db favágás
költségeként.  Megrendelés, szerz´́o-
dés nem áll rendelkezésre, nem álla-
pítható meg, hogy hol történt a fakivá-
gás, és mi indokolta a jelent´́os költsé-
get. A kifizetést a polgármester utal-

ványozta,  de az nem a polgármester
által utalványozott személynek, ha-
nem meghatalmazás nélkül, másnak
lett teljesítve. 

15.) A hivatalnál nem, vagy nem min-
den esetben m´́uködött a folyamatba
épített ellen´́orzés, sok pénztárbi-
zonylat nincs is aláírva, a vásárláso-
kat láthatólag nem koordinálta,
nem kérte számon senki. A felhasz-
nálások nincsenek dokumentálva.
Ennek egyenes következményei az
eszközökkel, anyagokkal való pa-
zarló gazdálkodás, és a pénztárból
való szabálytalan kifizetések. 

a) A rezsianyagok vásárlása, felhasználása
szabályozatlan és nem ellen´́orzött. 
A közhasznú dolgozók csak felíratták a
helyi üzletekben az általuk használni kí-
vánt eszközöket és anyagokat, a hivatal
pedig utólag, ellen´́orzés és nyilvántartás
nélkül rendezte a számlákat. A vásárlá-
soknak láthatólag nem szabott határt
senki. Sem az anyagszükséglet, sem az
anyagfelhasználás nem került kidolgo-
zásra. Rengeteg tisztítószer, felt´́un´́oen
sok illatosító, továbbá benzin, véd´́o-
keszty´́u, stb. került beszerzésre.

b) A telefonszámlák esetében nincs doku-
mentálva a magáncélú használat, illet-
ve nem kerül megtérítésre a magáncé-
lú beszélgetések költsége. 

16.) A hivatali munka megfelel´́o irányí-
tása, valamint a jogszabályszer´́u
ügyintézés folyamatos ellen´́orzése
nem volt kell´́oen biztosítva, emiatt
jelenleg még vizsgálatok alatt lév´́o
visszaélések, illetve jogtalannak t´́u-
n´́o kifizetések történhettek meg a
Polgármesteri Hivatalban. Ezek
anyagi kihatásai az önkormányzat-
ra nézve ma még nem ismertek.  

Összefoglalás
A feltárt tények alapján egyértelm´́uen
megállapítható, hogy a 2006. és 2010. kö-
zötti ciklusban az önkormányzat törvé-
nyes és szabályszer´́u m´́uködésében súlyos
gondok és problémák keletkeztek, melyek
2007. áprilistól kezd´́od´́oen végigkísérték
a ciklus egészét. Ki lehet jelenteni, hogy

erre az id´́oszakra a vezetetlenség, a szabá-
lyoknak nem megfelel´́o m´́uködés és a fe-
lel´́otlen, pazarló gazdálkodás volt a jel-
lemz´́o, melyek együttesen jelent´́os anyagi
és erkölcsi kárt okoztak a városnak. 

Véleményünk szerint a felel´́osség
megoszlik a vezet´́ok, így a polgármester

és az egymást váltó jegyz´́ok között, de a
képvisel´́o-testület felel´́ossége is felmerül,
hiszen a súlyos hiányosságokat észlelve
elt´́urte ezeket, és nem tette meg a szüksé-
ges intézkedéseket.

Majnik László
A Tényfeltáró Albizottság elnöke
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