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9. számú  
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri 
Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:    dr.Katona Ernő alpolgármester 

dr. Szájbely Ernő képviselő 
  Girasek Károly képviselő 
  Majnik László képviselő 

Jávorka János képviselő 
Hutter Jánosné jegyző 
Tömör Józsefné aljegyző 
Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 
Lichtenberger Edit jkv.vez. 

  
 
Tárgy: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 18-i ülése 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő urakat, jelenlévőket. A 
mai Képviselő-testületi ülést én vezetem, polgármester úr hivatalos ügy miatt tartózkodik 
távol az ülésről.  Megállapítom, hogy 5 fő jelenlévő képviselővel  az ülés határozatképes, azt  
megnyitom.  
Jegyzőkönyvi hitelesítőnek felkérem Majnik László és Jávorka János képviselő urakat. Aki 
ezzel egyetért, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egyöntetű 
igen szavazattal  jegyzőkönyvi hitelesítőnek Majnik László és Jávorka 
János urat jelöli ki.  
 

A kiadott napirendeken túl javasolom 16. napirendként Villanyoszlopok áthelyezése, valamint 
17. napirendként Képviselői tiszteletdíj felajánlása című napirendek tárgyalását. 
Javasolom továbbá a Pótelőirányzat kérés című napirend levételét. 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
napirendi pontokra tett kiegészítő javaslatot 5 igen 
szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt. 

 
Napirend Előterjesztő 

1./ Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosítása  Vargáné F.Rita pü.cs.v. 
2./ 2012/2013-as tanév csoportlétszámai Borosné Gellai Katalin ig. 
3./ Megállapodás jóváhagyása Zöld Híd Régió Kft-vel Vargáné F.Rita pü.cs.v. 
4./ Rétsági Polgárőr Egyesület 2012. évi támogatása Vargáné F.Rita pü.cs.v. 
5./ Ajánlatkérés központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési 
     eljárásának lebonyolítására 

Mezőfi Zoltán polgármester

6./ Rétság Laktanya u.9.sz. alatti ingatlan ingyenes haszná- 
     latba adása 

Mezőfi Zoltán polgármester

7./ Helyiségbérleti kérelem Mezőfi Zoltán polgármester
8./ Szerződések, megállapodások jóváhagyása Vargáné F. Rita pü.cs.v. 
9./ Köztársaság utca felszíni vízelvezetés Nagy Miklós ép.ea. 
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10./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekhatár-rendezése, 
       megosztása és kitűzése 

Nagy Miklós ép.ea. 

11./ Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálata Salgai György városgondn.
12./ Rózsavölgyi út burkolt árok építése Salgai György városgondn.
13./ Gépkocsi értékesítése Salgai György városgondn.
14./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak vég- 
       rehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntések- 
       ről 

Mezőfi Zoltán polgármester

15./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az 
       önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Mezőfi Zoltán polgármester

16./ Villanyoszlopok áthelyezése a Hunyadi Ligetbe Jávorka János képviselő 
17./ Tiszteletdíj felajánlás Jávorka János képviselő 
18./ Egyebek  
  
Zárt ülés:  
1./ Laktanya kárigény érvényesítése Mezőfi Zoltán polgármester
 
                                           

1./ Önkormányzati ingatlanok bérleti díj  
     és lakbér módosítása 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság május 15-én, 7 
jelenlévő fővel határozatképesen tárgyalt. Ez a napirend két részre osztható, a lakbérek 
megállapítását rendelet formájában, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 
határozatban kell rögzíteni. 2012-ben a szerződések jelentős része módosításra szorul, 
mivel az önkormányzat és intézményei költségvetéseit elkülönítetten kellett megalkotni, 
emiatt változott a bérbeadó adata. Egy-két kivétellel valamennyi szerződést újra kell kötni a 
bérbeadó személyének változása miatt. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 4,2 %-os 
emelés tartható.  A Kossuth u. 22. sz. alatti önkormányzati bérlakás vízdíj kérdésében 
hangzottak el kérdések, pl. a három lakásra vonatkozóan a vízdíj mikor lett megállapítva. 
Válasz volt, hogy egy korábbi rendelet alapján 30 l/nap/fő átalányt fizetnek a lakók. A három 
érintett lakásba hány fő van bejelentkezve? Kérdésként merült fel, fizetik-e a bérleti díjat? 
Választ arra nem kaptunk a bizottsági ülésen, hogy hányan lakják az ingatlant, ígéretet 
kaptunk, hogy testületi ülésen erre választ kapunk. A lakbért többnyire fizetik, de van egy 
bérlő, akinek közel 1 éves elmaradása van. Véleményekben elhangzott, hogy több 
településen újrakötötték a szerződéseket, szabályozták a bejelentkezők számát, idegen 
személyeket pedig bérbeadó hozzájárulásával engednek bejelentkezni ezekbe a lakásokba. 
A bizottság javasolja megvizsgálni, hányan lakják a bérleményeket, kb. milyen összeget tesz 
ki a vízdíj átlagos összege. Azt ma tudtuk meg, hogy 178 eFt a tavalyi vízfogyasztás, ezt az 
önkormányzat fizette. A bérleti díj éves összege 105 eFt. Valamilyen formában rendezni kell 
ezt az ügyet. Meg kell vizsgálni, ki használja az udvari csapot, és a létszámot tisztázni. 
 
A bizottság egyöntetű igen szavazattal a rendelet – tervezetet, valamint a határozati javaslat 
„A” változatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Hutter Jánosné jegyző: A Kossuth u. 22. szám alatt két ingatlan van, az egyik 
önkormányzati, a másik pedig magántulajdonban. Az önkormányzati bérlakásban közvetlen 
hozzátartozók vannak bejelentve. Az utóbbi időben a magántulajdonú lakásba jelentkeztek 
be többen, ezzel kapcsolatban teendője nincs az önkormányzatnak.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szavazásra teszem fel az önkormányzati lakások bérének 
mértékéről szóló rendelet-tervezetet. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal a 13/2012. (V….) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzati lakások 
bérének mértékéről megalkotta. 
(csatolva jegyzőkönyvhöz) 
 

dr. Katona Ernő alpolgármester: Szavazásra teszem fel a nem lakás céljára szolgáló 
bérlemények bérleti díjának emeléséről szóló határozati javaslat „A” változatát.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
104/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló     
20/1993. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet 19.§. (5) bekezdése alapján a tulajdonában 
lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díját 2012. július 1. napjától az 
alábbiak szerint állapítja meg:  

- Kossuth u. 10. üzlet helyiség 417 Ft/m2/hó
- Kossuth u. 8. üzlet helyiség és raktár 26.050 Ft/hó
- Nem szolgálati lakáshoz tartozó garázsok 5.146 Ft + áfa /hó

Licit útján hasznosított garázs 6.563 + áfa/hó
- Jegypénztár 6.240 Ft/m2/hó
- Volt laktanya:  - raktár 177 Ft/m2/hó
- fedett szín 83 Ft/m2/hó
- terület – telephelyen kívüli külterület 
              - telephelyen belül, rendszeres bérlők  

  2,6 Ft/m2/hó
5,2 Ft/m2/hó

-   megüresedett egészségügyi objektumok  
1.250 Ft/m2/hó + rezsi

Regionális Civil Központ Alapítvány 16.000 Ft/hó
Rétsági Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 36.470 Ft/hó
Eseti bérleti díjak  

”kis”tornaterem  
   tornaterem 

 
1.000 Ft/óra
3.000 Ft/óra

 
Iskolában kávéautomata bérleti díja 5.000 Ft/hó+ rezsi

 
Az eseti bérleti díjjal kapcsolatos kérelmeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A 
kérelemben meg kell határozni a konkrét célt, a bérelni kívánt terület nagyságát. Az eseti 
bérleti díjakról a Képviselő-testület minden kérelmező esetében egyedileg dönt.  
A bérleti díjak változása és a Bérbeadó adatainak változása miatt a bérleti szerződések 
módosítását biztosítani kell. A Képviselő-testület Gáspár Csabával kötött használati 
szerződést továbbra is fenntartja, azt az eredeti szerződés szerint jóváhagyja. 
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját megállapító 106/2011. (V. 20.) és a 
187/2011. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozat 2012. július 1. napján hatályát veszti. 
 
Határidő:  szöveg szerint 
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
 
 

2./ 2012/2013-as tanév csoportlétszámai 
     Előterjesztő: Borosné Gellai Katalin igazgató      
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az Általános Iskola igazgatója előterjesztést nyújtott be a 
Képviselő-testületnek, a 2012-2013-as tanév csoportlétszámairól. Ehhez rendelkezésre áll 
az áprilisi beiratkozás alapján az elsős évfolyamos tanulók létszáma. A törvényi előírások, 
valamint a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a 2012-2013-as tanévben indítandó 
csoportokra a javaslatot megtette igazgató asszony. Rétságon 11 osztály indulna, ehhez 
társulna még napközis csoport, illetve Tolmács telephelyen 23 fővel fog működni első négy 
évfolyamos osztály, illetve egy összevont csoport. Az alsó tagozat létszáma 15 fővel lesz 
több az idei tanévnél (105 helyett 120), a felső tagozat létszáma viszont csökken (138 
helyett, csak 113 fő). Ehhez társulnak a napközis csoportok, becslés szerint 106 fővel. 
Elhangzott, hogy célszerű lenne ilyen módon újra egy tanulószobai csoportot indítani a felső 
tagozatosok számára.  Az ülésen a következő kérdések hangzottak el: mennyiben szokott 
eltérni a beírt, illetve a szeptemberben ténylegesen induló létszám? Előfordulhat-e, hogy a 
társulás területéről beiratkozott 35 főből 4 nem itt kezdi meg a tanulmányait az első 
osztályban? Elhangzott, hogy a tanulószoba elég rossz kihasználtsággal működött, indokolt-
e ennek indítása? Igazgató asszony válaszában elmondta, hogy a beírt elsősök száma nem 
szokott változni. A gyakorlat inkább az, hogy negyedikből ötödik osztályba lépőknél változik a 
szám, ők közül távoznak az iskolától. Augusztus végén lehet fix létszámról beszélni, ha 39 
elsős lesz, az csoportbontással jár, magyarul 2 első osztály indul. Tanulószobások száma 
várhatóan 16 fő körül alakul. A gyakorlat az, hogy néhány héten belül a számuk csökken. 
Meg tudtuk, hogy csoport bontás idegen nyelvből, matematikából, illetve magyarból várható. 
Egy problémás terület van, a német nyelv. 6. osztályban összesen hatan tanulnak németet, 
sokkal többen jelentkeztek angolra, mint németre. Vélemények között elhangzott, hogy olyan 
tanév lesz, hogy valószínűleg nem az önkormányzat fejez be, mint fenntartó. A terv az, hogy 
január 1-től az állam veszi át az iskolákat. Ebben a kérdésben is bizonytalan a helyzet, 
végleges döntés még nincs. Az elképzelések többször is változtak már. A létszámokat 
tekintve nem valószínű, hogy annyi gyermek elmenne, ami a bontásokat érintené, viszont az 
év elejét meg kell várni, mindig lehetnek változások. Tájékoztatott igazgató asszony 
bennünket, hogy a kerettantervek még nem jelentek meg. A nemzeti alaptantervet a 
napokban fogadták el, információink szerint. Elmondta igazgató asszony azt is, hogy van egy 
gondjuk. Nem tudnak tantárgyfelosztást készíteni, mivel több kolléga nem tudja, hogy 
tanévkezdéskor lesz-e, vagy sem. A pedagógusok közül jelen pillanatban öten élhetnek a 
kedvezményes nyugdíjazási lehetőséggel. Az érintett pedagógusok közül biztosan egyenlőre 
még senki nem nyilatkozott. Egy tanárnő jelezte, de ő is csak szóban, hogy valószínűleg 
nyugdíjba vonul. Amit még igazgató asszony mondott, hogy van egy tehetséggondozással 
kapcsolatos pályázat, amit 21-ig kell beadni. Elhangzott még, hogy az előzetes óratervek 
szerint a következő tanévben 30 órával kevesebb tanóra lesz. Szóba került, hogy a társulási 
megállapodást át kell tekinteni. A polgármester kapott erre feladatot május 15-ig, hogy az 
egyeztetést folytassa le Tolmács és Bánk polgármesterével. A bizottsági ülésen, 15-én este 
megkérdeztük polgármester urat az egyeztetést elvégezte-e, a válasz az volt, hogy nem. Az 
iskola által szervezett jótékonysági est témája is felmerült, egyik bizottsági tagunk 
véleménye, hogy  jó kezdeményezés, de a célját meg kell jelölni, és a törvényességre 
nagyon figyelni kell. Igazgató asszony elmondta, hogy 1-én az esten el fogja mondani a 
célokat. Vélemény, hogy az oktatás nincs irigylésre méltó helyzetben. Szinte hetente 
változnak a tervek az oktatással kapcsolatban. Meg kell várni, míg a nyugdíjra jogosult 
pedagógusok írásban jelzik szándékukat. (Ismerteti a módosított határozati javaslatot) A 
bizottság a módosított határozati javaslatot 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság elnöke által ismertetett 
határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
105/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Általános Iskola 2012/2013. tanévre 
vonatkozó tanulócsoport szám engedélyezésére 
vonatkozó előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés c) pontjában 
biztosított felhatalmazás alapján – figyelembe véve a 
hivatkozott törvény 3. számú mellékletében 
meghatározott tanulócsoportok maximális létszámát - a 
tanulócsoportok számát előzetesen a következők szerint 
határozza meg.   
Az Általános Iskola 2012/2013. oktatási évben Rétságon 
11 tanulócsoporttal, 4 napközis csoporttal, 1 tanulószobás 
csoporttal, a tolmácsi tagintézmény egy összevont 
iskolaotthonos csoporttal működhet, amennyiben az 
intézményfenntartó társulás területéről beiratkozott első 
évfolyamos tanulók számított létszáma augusztus 30-án 
eléri a 31 főt. Amennyiben az Intézményfenntartó társulás 
területéről beiratkozott első évfolyamos tanulók létszáma 
augusztus 30-án 31 főtől kevesebb, abban az esetben 
egy első osztály indulhat, és Rétságon csak 10 
tanulócsoporttal 4 napközis csoporttal működhet az 
iskola. 
 
Az első osztály indításával kapcsolatban felkéri az 
igazgató asszonyt, hogy alternatív tervezéssel készüljön 
fel az esetleges létszámváltozás miatt bekövetkező 
osztályok számának változására is.  
Az intézmény alapító okirata szerint, más településről a 
személyi, tárgyi feltételek megléte esetén vehető fel 
tanuló, abban az esetben, ha a létszámnövekedés nem 
von maga után csoport, osztálybontást. Erről az érintett 
szülőket az intézményvezető tájékoztassa. 

 
Felelős. Borosné Gellai Katalin iskola igazgató 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
 
 
3./ Megállapodás jóváhagyása Zöld Híd Régió Kft-vel 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottságunk meghívására Gyenes Szilárd ügyvezető 
igazgató úr részt vett korábban egy  ülésünkön. Ott megállapodtunk, hogy amint elfogadásra 
kerül a rendelet, úgy Megállapodás megkötésére kerül sor. Ennek megfelelően a Zöld Híd 
Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. megküldte a 2012. évre vonatkozó 
Megállapodás-tervezetet. Az előkészítés során kértük a szolgáltatótól, hogy a visszatérítés 
összege bruttó módon kerüljön megállapításra. A szolgáltató kérésünknek eleget tett. 
Néhány módosítást kértünk a Kft-től, ezeket a változtatásokat el is fogadták. Az előterjesztés 
melléklete egy megállapodás, valamint egy ajánlat a laktanyában felhalmozódott települési 
szilárd hulladék begyűjtésére. Az ülésen elhangzott, hogy a korábban egyeztetettek alapján 
kell visszatérni a megállapodásra, az egyeztetések sikerre vezettek, és a most mellékelt 
megállapodásban a tavalyi áfa körüli viták is rendezésre kerültek. A cég a tervezetet időben 
megküldte. Ismertetem a határozati javaslatot, valamint a megállapodásban történt 
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módosításokat. 4. pontban kérte a szolgáltató, lakóingatlanok pontosítását, 6. pontban 
áthúzásra került a „készpénzben” kifejezés. Vita volt a 10. pont körül, a szolgáltató 
ügyvezetője felhívta a figyelmünket, hogy véleményük szerint 2013-as évtől ilyen típusú 
megállapodás megkötésére nem lesz lehetőség. Még nincs elfogadott törvény erről. 
Véleményünk, ne szaladjunk ennyire előre. 5. pont – „maximum bruttó” bekerült. Ennyi volt a 
megküldött megállapodásban a változtatás. A bizottság elfogadásra javasolja egyöntetű igen 
szavazattal a határozati kivonatot, valamint a megállapodás tervezetet a Képviselő-
testületnek.  
 
Hutter Jánosné jegyző: A lakóingatlanok száma: 1176. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szavazásra teszem fel az ismertetett határozati javaslatot, 
valamint megállapodást. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
106/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Kft-vel, mint Szolgáltatóval 2012. 
évre kötendő megállapodást.   

- A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a lakossági 
szemétszállítási díj 15.000 Ft/lakás/év önkormányzati 
támogatás biztosításának elismeréseként a Szolgáltató 
2012. évben bruttó 2.667.000 Ft visszatérítést fizet. 

- A Képviselő-testület vállalja, hogy a lakosságra át nem 
hárítható, 2012. I. negyedévi díjemelkedés 165.645 Ft-os 
többlet költségét a 2011. évi hulladék szállítási 
támogatási keret maradvány terhére megfizeti. 

- A Szolgáltató kezdeményezését, mely szerint a volt 
laktanya területén képződött hulladék elszállítási és 
ártalmatlanítás számla szerinti díja, valamint a 
díjemelkedés 165.645 Ft-os többlet költsége 
kompenzációként kerüljön elszámolásra a visszatérítés 
összegébe, a Képviselő-testület a bruttó elszámolás 
elvének betartása mellett jóváhagyja.  

 
A visszatérítéssel, díjemelkedés és laktanyai hulladék 
elszállítással kapcsolatos előirányzat változásokat a 
költségvetés módosításakor át kell vezetni.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja.  
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Költségvetés módosítás előkészítéséért, bruttó 
elszámolásért Vargáné Fodor Rita pénzügyi 
csoportvezető 
Határidő: megállapodás aláírására: 2012. május 31. 
 
 
4./ Rétsági Polgárőr Egyesület 2012. évi támogatása 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az önkormányzat által a költségvetésben biztosított 450.000 
Ft támogatásra, a Polgárőr Egyesület bejelentette igényét. Kérik a megállapodás 
előkészítését. Ehhez költségvetésüket becsatolták. Az egyesület a 2011. évi támogatással 
elszámolt, így akadálya a megállapodásnak nincsen. Az előterjesztéssel kapcsolatban a 
bizottság ülésén vita nem alakult ki. A határozati javaslatban és a megállapodásban történt 
pontosítás, ami átvezetésre is került. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal támogatja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Dr. Katona ernő alpolgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
107/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 

                                  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület 2012. évi 
önkormányzati támogatás megállapítására vonatkozó 
kérelmét, azt támogatja.  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésben - 890301 Civil szervezetek támogatása 
szakfeladaton - tervezett keret terhére a Polgárőr 
Egyesület részére elszámolási kötelezettséggel 450.000 
Ft támogatást állapít meg. 
A támogatás a következő jogcímeken használható fel. 

- üzemanyag–kenőanyag                                     320.000 Ft 
- LMP 454 szolgálati gépkocsi    biztosítás             15.000 Ft              
- LMP 454 szolgálati gépkocsi  javítási költsége    70.000 Ft  
- posta költségek                                                      6.000 Ft   
- irodaszer                                                               15.000 Ft 
- szövetségitagdíjak                                                  2.500 Ft 
- szemeteszsák, gumikesztyű                                 10.000 Ft 
- tisztítószer,egyéb anyagok                                   11.500 Ft 
  Összesen:                                                           450.000 Ft 
 
   A támogatás félévente vehető igénybe. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a támogatásra vonatkozó, határozat mellékletét képező 
megállapodást aláírja.   
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. május 25. 
 
 
5./ Ajánlatkérés központi háziorvosi ügyelet 
     közbeszerzési eljárásának lebonyolítására 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ezzel a kérdéssel több alkalommal foglalkozott a Képviselő-
testület. Mint ismeretes, a balassagyarmati kórház, aki eddig működtetője volt az ügyeletnek, 
a jövőben nem kívánja tovább a háziorvosi ügyeletet ellátni. Az ügyelet működési költsége 
36 millió Ft/év. Az értékhatár miatt mindenképpen közbeszerzés köteles. A húsz érintett 
önkormányzat többsége már nyilatkozott arról, hogy a meglévő társulási formában kívánja 
ellátni a kötelező alapfeladatot. A kistérségi társulás 26-i ülésén a megjelent polgármesterek 
nyilatkoztak arról, hogy nem kívánnak gesztor szerepet vállalni, így célszerű Rétság Város 
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Önkormányzatának az ajánlatokat bekérni. Az eljárást időben meg kell indítani. A kiválasztott 
nyertes költségeiről az érintett önkormányzatokat majd értesíteni kell. A bizottsági vitában 
elhangzott, nyilatkoztatni kell az önkormányzatokat, vállalják-e az egy főre eső költségeket. 
Össze lett híva egy megbeszélés, érintett polgármesterek, ügyelet vezetője, orvosok 
jelenlétére számítva, a közbeszerzéssel kapcsolatban. A múlt hét keddre volt a megbeszélés 
meghirdetve. Sajnálatos módon ezen a megbeszélésen a rétsági polgármester úron, 
alpolgármester úron, és rajtam kívül egyedül Havasi dr. jelent meg. Így tulajdonképpen 
magunkban kellett átgondolnunk, hogyan tovább. Az ügyelet vezetője, Havasi doktor azt 
mondta, ne várjunk, mindenképpen azt kéri, hogy Rétság Város Önkormányzat vegye a 
kezébe a dolgot, és indítsuk el a közbeszerzési eljárást. El kell dönteni, ki a felelős 
önkormányzat, és az vigye végig a feladatot. A kiírást nagyon át kell gondolni, és oda kell 
figyelni. Nem mindegy, hogy melyik közbeszerzési tanácsadó cég fogja lebonyolítani az 
eljárást. Elhangzott, nem kötelező az önkormányzatoknak részt venni, de aki részt kíván 
venni, annak a feltételeket el kell fogadnia. Amennyiben nem vesznek részt, úgy 
mindenkinek magának kell a kötelező feladatot megoldania, amennyiben erre képes. 
Ajánlatokat kell bekérnünk, és az eddigi munkákról referenciát is kell kérni. Jó lenne, ha az 
érintett önkormányzatok időben értesülnének, hogy ez kötelező feladata az 
önkormányzatoknak. Az ügyelethez való csatlakozás az ügyelethez teljesen önkéntes. A 
társuláshoz tartozó önkormányzatok jelen pillanatban is több, mint másfél millió forinttal 
tartoznak Rétság Város Önkormányzatának. Célszerű lenne a településeket már most 
kiértesíteni arról, hogy az ügyelethez való csatlakozás egyik feltétele,  hogy Rétság Város 
Önkormányzatával szemben fennálló eddigi, ügyeletet érintő tartozásokat maradéktalanul 
rendezniük kell. Csak az vehet részt, aki rendezi tartozását. A másik, hogy a közbeszerzési 
eljárás költségeit lakosságarányosan be kell fizetni, határidőre. Még egyszer Rétság nem 
fogja tudni felvállalni, hogy mások helyett fizesse az ügyeleti díjat, illetve a közbeszerzési 
eljárás egyéb költségeit. A harmadik feltétel, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 
az ügyelet működtetéséhez szükséges megállapodásokat meg kell kötni, az abban 
foglaltakat  be kell maradéktalanul tartani. Lebonyolítótól kell ajánlatot bekérni, a bizottsági 
ülésen 4 név szerepelt, mint megszólítandó cég. 2 db ajánlat érkezett be a bizottsági ülés 
óta. Ismertetem a határozati javaslatot, egyenlőre a 4 ajánlattal. Két változást javasol a 
bizottság, a benyújtási határidőre vonatkozóan, a benyújtási határidő 2012. június 12. 
délelőtt 10 óra. A másik pedig, a végrehajtásnál a határidő 2012. május 21. legyen. A 
bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Nem árt, ha kihangsúlyozzuk, ez a háziorvosoknak a munkaidején kívüli ügyelet ellátás 
kötelező alapfeladat. Az önkormányzatoknál a legtöbb háziorvos vállalkozóként dolgozik, és 
az érintett önkormányzatokkal kötöttek megállapodást. Ebben a megállapodásban és a 
működési engedélyben is az van feltüntetve, hogy az illető háziorvos köteles részt venni a 
központi háziorvosi ügyelet feladatban. Ha bármelyik település valami ok miatt kimarad 
ebből, úgy a feladatot saját magának kell megoldania, ami nem egyszerű feladat. Ebben az 
esetben az érintett háziorvosával új megállapodást kell kötnie, aminek azt kellene 
tartalmaznia, hogy január 1-től december 31-ig folyamatos ügyeletet tart a háziorvos. Úgy 
gondolom, nem lesz olyan orvos, aki ezt vállalná. Az önkormányzatoknak igencsak át kell 
gondolni döntésüket.  
 
Időközben érkezett még két cím, akik szintén egészségügyi közbeszerzéseket bonyolítanak. 
Úgy gondolom, semmi akadálya annak, hogy 6 cégtől kérjünk be ajánlatot. Legalább 
nagyobb a választék. Egyik a MEDLINES Kft. Halásztelek,  a másik Ruttkai Ágnes Budapest, 
Ő egyéni vállalkozó.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Sajnálatos, hogy a kórház nem tudja a feladat ellátását a 
továbbiakban vállalni.  Az OEP-pel a következő működtető fog szerződést kötni.Elég komoly 
elmaradások vannak a társult önkormányzatok részéről. Nemes feladat, mi gyűjtöttük be a 
hozzájárulásokat, a működtetővel nekünk volt szerződésünk. A települések Rétság városnak 
tartoznak. Ha sikerül olyan működtetőt találni, aki a településekkel köt szerződést, az lenne 
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jó. Nehéz lesz kizárni azokat a településeket, akik nem teljesítik a feltételeket. Remélem 
olyan partnert találunk, aki korrekt. Ez a téma 21.000 főt érint. Nagy területről van szó, nagy 
a gépkocsi km. Igénybevétele. 14 orvos látja el a 20 települést. Többsége vállalkozási 
szerződés formájában. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Azt is át kell gondolnia a településeknek, hogy egyéb 
kiadások is szóba jönnek, pl. gépkocsi. Azt tudni kell, hogy minden eszköz a 
balassagyarmati kórházé. Nekünk kell biztosítani az ügyelet felszerelését. Lehet a vállalkozó 
bevállalja, hogy ő felszereli az ügyeletet, de lehet, hogy azt mondja, hogy erre nem invesztál 
be, az önkormányzatok oldják meg.  
 
Girasek Károly képviselő: Csapdahelyzetet rejtenek magukban egyes feltételek. A 
megmaradó községekre hárul a költség. Itt kistérségi összefogásnak kellene lennie, és 
mindenkinek részt vennie ennek a feladatnak a megoldásában. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
108/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Képviselő-testülete a megszervezésre 
kerülő központi háziorvosi ügyelet teljes közbeszerzési 
eljárásának lebonyolítására az alábbi közbeszerzési 
tanácsadóktól kér árajánlatot: 

 
1. Márkus és Társai Kft (3100 Salgótarján Május 1. út 
73) 
2. Szokolai László (2660 Balassagyarmat, Éger út 21) 
3. Provital Zrt (dr.Panácz István vezérigazgató Budapest 
Bimbó utca 68. 1022) 
4. MAPI Zrt. (Budapest, Pap Károly u. 4-6. 1139) 
5. Medlines Kft  (2314 Halásztelek Óvoda u.7/9) 
6. Ruttkai Ágnes (1171 Budapest Berky Lili u.23 fsz.1/a.) 

 
A központi háziorvosi ügyelet működési költsége 36 millió 
Ft/év. 
Az ajánlattételnek tartalmaznia kell az eljárás teljes 
lebonyolítására vonatkozó munkadíjat, és a várható 
egyéb költségeket, megállapodás tervezetet, valamint 
referencia munkáról tájékoztatót.  
Az ajánlatokat Rétság Város Polgármesterének címzett 
zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon szerepeltetni 
kell az „orvosi ügyelet közbeszerzés” megnevezést. Az 
ajánlatok benyújtási határideje: 2012.június 12 délelőtt 
10.00 óra. 
 
Az ajánlatokat a közbeszerzési bizottság bontja. A bontás 
ideje: 2012.június 12. 16.00 óra. 
A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása a képviselő-
testület 2012.június 22-i ülésén történik. 
Felkéri a jegyzőt a közbeszerzési tanácsadóktól történő 
ajánlatkérésre. 
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Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
Határidő: 2012. május 21. 
 

Az ülésre megérkezett Borosné Gellai Katalin iskolaigazgató (17,10 h) 
 
 

6./ Rétság Laktanya u. 9. sz. alatti ingatlan 
     ingyenes használatba adása 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szeretnék emlékeztetni röviden arra, hogy az 
önkormányzatot megkereste a Nm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság, egy helyi tűzoltó őrs 
kialakítása ügyében. Erről az önkormányzat hozott egy határozatot. Örülünk ennek a 
kezdeményezésnek, támogatjuk. Támogatjuk azt is, hogy ingyenes használatba kerüljön a 
Nm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a  jelenleg az önkéntes tűzoltóság használatában 
lévő Rétság, Laktanya u. 9. szám alatti tűzoltó szertárnak az a része, ami a hivatásos tűzoltó 
őrs működéséhez szükséges. Annak idején felkértük polgármester urat, hogy az ingyenes 
használatbavételi megállapodás tervezetet az érintettekkel egyeztetve, és itt 
kihangsúlyoztuk, hogy szükséges az Önkéntes Tűzoltó Egyesület bevonása is, hiszen az ő 
érdekeik sem sérülhetnek. Ez a szerződés tervezet különböző okok miatt nem teljes 
mértékben valósult meg. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy volt egy egyeztetés az ügyvéd úr 
jelenlétében az önkéntes tűzoltókkal. Ott az önkéntesek elnöke vállalta, hogy be fognak adni 
egy alaprajzot, fel fogják tüntetni, hogy az épületnek melyik részeire tartanak igényt. Az 
átalakítás szükséges költségeit felmérik, illetve fognak mellékelni rajzokat, fényképeket, 
egyebeket. Kaptunk egy anyagot ugyan a tűzoltó egyesület elnökének az aláírásával, de a 
mellékletek nem érkeztek meg. Ez az anyag a megállapodás létrejöttéhez nem nyújt kellő 
alapot, ezért így aljegyző asszony véleménye szerint sincs sok alapja a napirend 
tárgyalásának, a fontos mellékletek hiányoznak. A bizottsági ülésen rövid vita volt a témával 
kapcsolatban. Egyetértettünk abban, hogy így a napirendet nincs sok értelme vizsgálni. 
Hozzászóló kifejtette, nem lenne szerencsés, ha időhúzás lenne ebben a dologban. A 
városnak és a környező települések érdeke, hogy a tűzoltó őrs mielőbb megkezdje 
működését. Továbbra is azt szeretnénk, ha ez a megállapodás az önkéntes tűzoltók érdekeit 
maximálisan figyelembe veszi, de ehhez a tárgyalásokat le kell folytatni. Ismételten felkértük 
polgármester urat, erősítésképpen pedig Jávorka képviselő urat, vegyenek részt az 
előkészítés lebonyolításában. Nem lenne jó, ha sokáig tologatva lenne ez a dolog. 
Ismertetem a határozati javaslatot.  
 
Hutter Jánosné jegyző: Szeretném a határozati javaslatot kiegészíteni. (Ismerteti a 
módosítást) 
 
Girasek Károly képviselő: Előző ülésen a testület egyértelmű döntést hozott, hogy 
támogatja a fúziót, és az ingyenes bérbeadást, azzal a feltétellel, hogy a hivatásos tűzoltók 
az önkéntes tűzoltókkal állapodjanak meg, és ezt a megállapodást hozzák elénk, ezt mi 
szívesen aláírjuk. Nem árt, ha tanácsnok úr és a polgármester is részt vesz a feladatban, de 
nem rajtunk múlik a dolog. A két félnek kell megállapodnia. Törekedni kell a megállapodás 
létrejöttére a két fél között, hangsúlyozom, a két fél között. Különféle kompromisszumokat 
kell kötni, és mielőbb megállapodni. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A héten találkoztam az önkéntes tűzoltók elnökével, 
elmondta, hogy késésben vannak a tervekkel, nem készültek el a rajzok. Egy fordulóban 
Berecz úrral tárgyaltak, úgy tűnik közelednek egymáshoz az elképzelések, a forrásnak is 
össze kell állnia.  Úgy tűnik cégek részéről is lesznek felajánlások. Az önkormányzati 
támogatást is célszerű a kialakításra fordítani, legalábbis részben. Fel kell gyorsítani az 
eseményeket, örömmel vennénk, ha a két fél mielőbb megállapodna. 
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Dr. Katona Ernő alpolgármester: Itt a két félen múlik elsősorban a dolog, ha szándék nincs, 
akkor nehezen megy, ezért kell a mi közvetítésünk, de reméljük erről nincs szó.  
Szavazásra teszem fel a kiegészített határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
109/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megerősítve 41./2012.(III.23) kt. határozatát a Nógrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi tűzoltó őrs 
kialakítására vonatkozó megkeresését támogatja. 
A Rétság Laktanya u. 9. szám alatti ingatlan ingyenes 
használatba adásáról a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Rétsági 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület további egyeztetését 
követően kíván dönteni. Az egyeztetés előkészítésére és 
lebonyolítására felkéri Mezőfi Zoltán polgármester, 
valamint Jávorka János tanácsnok urakat. 
Utasítja a polgármestert, hogy a tárgyalások 
eredményeinek megfelelően elkészített megállapodás 
tervezetet a Képviselő-testület júniusi ülésére terjessze  
elő. 
 
Határidő: 2012. június 06. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
7./ Helyiségbérleti kérelem 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Rétság Kistérség Többcélú Társulása kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, a Városházán lévő volt porta helyiség bérlési szándékával. A helyiség 
jelenleg az „Alaptörvény asztala” elhelyezésére szolgál. Jegyző asszony elmondta, hogy 
megoldható a dolog, másik helyiségbe az alaptörvény áthelyezésre kerülhet. A bizottsági 
vitában érvek, ellenérvek nem hangzottak el. Bevétel származik belőle. 6 igen, 1 nem 
szavazattal a bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Girasek Károly képviselő: Sem a határozati javaslatból, sem a bérleti szerződésből nem 
derül ki, hogy bruttó, vagy nettó összegről van szó. Szükséges lenne pontosítani. Bérbeadás 
áfa köteles tevékenység.  
 
Vargáné Fodor Rita: ingatlan bérbeadás nem tartozik Áfa alá. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 
tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
110/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulása 
helyiség bérletre vonatkozó megkeresését. 
Hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal volt porta 
helyisége határozott időre, 2012. június 1-től augusztus 
31-ig Tourinform Iroda céljára 6.250 Ft/hó díjért 
bérbeadásra kerüljön a Rétság Kistérség Többcélú 
Társulása részére. 
Felhatalmazza jegyzőt, hogy a határozat mellékletét 
képező bérleti szerződést aláírja.  
 
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
Határidő: 2012. május 30.  

 
 

8./ Szerződések, megállapodások jóváhagyása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 3 szerződésről van szó, az első a NOMINA 3P Zrt-vel 
bérletéről szól, ami a Rákóczi út 32. –ben az emeleten lévő volt díszteremre vonatkozik. 
Határozott időre, 2012. április 25-től november 30-ig szól. Tanfolyamot végeznek, pályázat 
elnyerése kapcsán van lehetősége a cégnek a tanfolyamot megtartani. A megkötött bérleti 
szerződés az önkormányzat számára 600 eFt bevételt jelent. A feltételek átbeszélésre 
kerültek, észrevételek beépítése megtörtént a szerződésbe.  
A második szerződés OEP-pel kötött szerződés módosítása. Technikai módosításról van 
szó. Az új kötelezően megnyitott alszámla miatt van a módosítás, az önkormányzat új 
adószáma átvezetésre került.  
A harmadik szerződés, a DMRV küldte meg a Fogyasztói Szerződést a hivatal részére. 
Mindhárom szerződés-tervezetet a bizottság elfogadásra javasolja 6 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal a Képviselő-testületnek. A NOMINA esetében az óraszámok kérdésében merült 
fel kérdés. A cég képviselője annak idején elmondta, hogy ennyit kellett a pályázat miatt 
vállalniuk, és meg fogják oldani, különböző átcsoportosításokkal.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szavazásra teszem fel külön-külön a szerződéseket. 
Megállapítom, hogy mindhárom szerződés esetében a Képviselő-testület 5 egyöntetű 
igennel szavazott.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
111/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadására vonatkozó szerződéssel, valamint  közmű- 
és egészségügyi szolgáltatás szerződés módosításával 
kapcsolatos előterjesztést.   
 
- A Képviselő-testület a NOMINA 3P Oktatási és 
Szolgáltató ZRT-vel kötött – előzetesen egyeztetett- 
bérleti szerződést jóváhagyja és tudomásul veszi, hogy a 
vállalkozással 2012. április 25-naptól 2012. november 30. 
napig, 1098 tanóra lebonyolítására a Rétság, Rákóczi út 
32. szám épület emeletén lévő előadó terem - a rezsi 
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költségeket is tartalmazó- 600.000 Ft díjért bérbe adásra 
került. 
- Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó, az OEP-pel 
megkötött alapszerződés 1. számú melléklet szerinti 
módosítását – mely bankszámlaszám és önkormányzati 
adószám változást tartalmaz - a képviselő-testület 
jóváhagyja. 
- A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel a Rétság, 
Rákóczi út 20. szám alatti - Polgármesteri Hivatal - 
épületre kötendő melléklet szerinti közműszolgáltató 
szerződést a Képviselő-testület jóváhagyja.  
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2012. évtől 
bevezetett elkülönített könyvelés miatt az 
intézményeknek a közműszolgáltatókkal új szerződéseket 
kell kötni, illetve a megváltozott adatokat a 
szerződéseken át kell vezetni.    

 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. május 31.    
 
 

(Szünet) 
(17,40-18,00) 

 
9./ Köztársaság utca felszíni vízelvezetés 
Előterjesztő: Nagy Miklós építésügyi előadó 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Köztársaság utca egyik lakója, Bányi Zsuzsanna 
kérelemmel fordult a hivatalhoz, melyben kéri a kialakult vízelvezetési problémák 
megoldását. Helyszíni bejárás során megállapításra került, hogy a Köztársaság utcában 
nincs a felszíni vizek elvezetését biztosító esővíz elvezető árok. Kérelmező elmondása 
alapján esőzés esetén az összes víz a házát áztatja. Egyúttal jelezte, hozzájárul ahhoz, hogy 
a tulajdonában lévő ingatlanra szolgalmi jog bejegyzésével az utcán megépítendő nyílt 
árokban összegyűlő esővizet a telkén meglévő vizesárokba vezessük. Kérte az általa már 
kialakított árokszakasz burkolását is, a nagyobb mennyiségű csapadék elszivárgásának 
megakadályozására. Az első feladat egy változási vázrajz elkészítése. A bizottsági ülésen a 
következők hangzottak el: Elsősorban a változási vázrajz elkészítése szükséges, tudni 
kellene mennyi lenne az árok burkolásának költsége? Ez jelenleg még nem ismert, terv 
sincs. A kitűzést meg kell tenni, a többit utána lehet tárgyalni. Ennek megfelelően a bizottság 
az alábbi határozati javaslat, és a mellékelt megbízási szerződés elfogadását javasolja a 
Képviselő-testületnek. (Felolvassa a javaslatot)  
 
Girasek Károly képviselő: Régóta húzódó dologról van szó. Ezek a lépések a végleges 
megoldáshoz szükségesek. Remélhető, hogy a gond hamarosan megoldódik.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
112/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bányi 
Zsuzsanna kérelmét megismerte. 
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Dombai Gábor földmérő mérnök által benyújtott 
árajánlatot elfogadja, mely a változási vázrajz 
elkészítésének munkadíját bruttó 40.000 Ft-ban 
határozza meg. 
A munkadíj költségét 2012.évi költségvetési tartalék 
terhére biztosítja. 
Utasítja a polgármestert, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező megbízási szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. május 21. 
 
 
10./Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekhatár- 
      rendezése, megosztása és kitűzése  
      Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 3 dologról van szó. Az egyik egy korábban tárgyalt Kossuth 
utca végén lévő terület, amit annak idején garázshelyek kialakítására biztosított az 
önkormányzat. Horváth Zsolt és Horváthné Moldvay Ilona kérte, hogy a 011/15 és 011/16 
hrsz-ú ingatlanára a bejutást tegye az önkormányzat lehetővé. Ennek biztosításához 
szükség van az ingatlan sarokpontjainak kitűzéséhez. A másik, a Járóbeteg központnál 
önerőként bevitt, volt alakuló térnek egyik részét a központ nem használja. A Járóbeteg előtt 
lévő parkolót határoló árok, illetve a régi CSMO közötti területről van szó. Itt 
kezdeményezett a testület egy telekhatár rendezést. A harmadik az általános iskola 
területén egy megosztás vált szükséges. Az iskola és a mellette lévő park egy hrsz-en van, 
ezt célszerű megosztani, jobb használhatóság miatt is. A munkálatok elvégzésére három 
ajánlat érkezett. A bizottsági vitában elhangzott, hogy az iskolai feladatról sok információnk 
nem volt előzetesen, ezt megkaptuk. Néhány pontosításra került sor. A garázsok esetében 
egyértelmű a sarokpont kitűzés. Az iskolánál az iskola tervezett kerítése lesz a határvonal. A 
határozati javaslatot, valamint a Megbízási szerződést a bizottság egyhangú szavazattal 
elfogadásra javasolja.(Ismerteti a határozati javaslatot).  
 
Girasek Károly képviselő: Ebben az esetben sem szerepel, hogy bruttó, vagy nettó 
összegről beszélünk-e. A későbbiekben kérem, hogy a tévedések elkerülése végett ez 
határozatokban és megállapodásokban szerepeljen. 
 
Dr. Szájbely Ernő: Dombai úr ajánlatából kiderül. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szavazásra teszem fel Girasek úr javaslatával kiegészített 
bizottsági javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
113/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
telekhatár-rendezésre, telekmegosztásra, valamint a 
sarokpontok kitűzésére benyújtott árajánlatokat 
megismerte. A Rétság 011/4 helyrajzi számú, valamint a 
356/38; 356/40; és 356/59 hrsz-ú és a 134/35 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozóan 
Dombai Gábor árajánlatát fogadja el, mely a telekhatár-
rendezésre br. 100 eFt, a telekmegosztásra br. 90 eFt, 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                        9/2012. sz. jegyzőkönyve 

 15

valamint a sarokpontok kitűzésére br. 35 eFt munkadíjat 
határoz meg. 
A fenti munkálatok költségét 2012.évi költségvetési 
tartalék terhére biztosítja. 
Utasítja a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező megbízási szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. május 22. 
 
 
11./ Rétság város közlekedési szabályainak  
       felülvizsgálata 
       Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A város közterületeit több alkalommal bejárták a hivatal 
illetékesei, felmérve a teendőket, problémákat. A bejárásban résztvevők között az a 
vélemény alakult ki, hogy a jelenlegi rendet, szabályozást nem szükséges módosítani. 
Ugyanakkor felmerültek olyan kérdések, ami a 2-es számú főközlekedési utat érintik, ezek a 
gyalogátkelőhelyek átfestése. Ez a Közútkezelő feladata. Megállapítást nyert, hogy nagyon 
sok közlekedési tábla eltűnt, megrongálódott, vagy kevésbé olvasható. Ezek pótlása, 
felújítása mindenképpen szükséges. Ez 44 db táblát, oszlopokat, bilincset jelent. Összes 
költség kb. 320 eFt az előterjesztés szerint. A bizottsági vitában elhangzott: kérdés volt, hogy 
44 tábla 44 oszlopot jelent-e? Több helyen meg van az oszlop, csak a tábla tűnt el. Felújítani 
olcsóbb a táblákat, mintha újat vennénk. A 2-es út menti táblák kapcsán az illetékes 
figyelmét fel kell hívni. Elhangzott egy vélemény, amelyben hozzászóló kifogásolta, hogy a 
napirend nem arról szól, ami a címe. Emlékeztetett hozzászóló arra, hogy az 
önkormányzatnak időnként felül kell vizsgálni a település területén a közlekedési 
szabályokat. Megtudtuk, hogy a bejáráson rendőri hatóság nem vett részt. A vélemény az, 
hogy a városban kialakult egy megszokott rend, és nem biztos, hogy ezt fel kell forgatni. Az 
eltűnt táblákat pótolni kell, a rosszakat fel kell újítani. Ha nagyobb volumenű vizsgálatot 
akarunk, akkor ehhez meg kell hívni minden érintett felet, hatóságot, megfelelő előkészítés 
után. A bizottság a határozati javaslat 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Girasek Károly képviselő: Én tettem szóvá, hogy a napirend nem arról szól, mint amire a 
törvény kötelez. A törvény egyértelműen előírja, hogy a közút kezelőnek legalább 5 évenként 
felül kell vizsgálni, és ha szükséges módosítani kell. Én sem azt mondom, hogy mindenáron 
módosítsunk, de 10 éve nem történt meg a vizsgálat. Tavaly volt egy bejárás, szakértőkkel, 
ők nem mondták, hogy semmit nem kell változtatni. Van néhány neuralgikus pont, 
tarthatatlan helyzetek vannak. Pl. József A. utca. Nagyon rossz a helyzet, érdekeket fogunk 
sérteni bárhová is nyúlunk, több alternatívát be kell kérni, érdekeltekkel kell egyeztetni. 
Balesetveszélyes, talán egy lánckorlát is kevésbé veszélyessé tudná tenni a kialakult 
helyzetet. A gyalogosok ugrálnak a kerítésre. Dugók keletkeznek a kis kereszteződésben, 
legalább megfordulni tilos táblát ki kellene tenni. Kezelni kell a helyzetet. A kisparkolónál is 
ez a gond. Újra kellene szabályozni, eltűntek a táblák. A híd megépülte óta még 
forgalmasabb a hely, az óvoda előtt is balesetveszélyes, szemben is parkolnak autók, nagy a 
káosz. Az óvoda körül legalább 20 parkoló helyet kellene biztosítanunk. A városháza melletti 
parkoló esetében konkrét javaslatom volt. A lejáratnál két besorolási lehetőséget kellene 
biztosítani, ne lehessen itt parkolni. Léptünk is benne, szakértő megnézte, egyetértett velem. 
Ez a parkoló most fel van oldva, ferdén állnak be, akadályozzák a forgalmat. A közlekedés 
szabályozásánál kellene újra ezzel foglalkozni. Napirendre tűztük most is , és nem erről 
tárgyalunk. A neuralgikus pontok esetében intézkedni kell. Ahol tábla hiány van, egyetértek 
azok pótlásával. A Piac tér átjárónál felvetődött, hogy a megállást az egyik oldalon meg 
kellene tiltani a megállást. 5-6 olyan hely van, amit szabályozni szükséges. Júniusban fogom 
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kezdeményezni, hogy újra tárgyaljuk. Laktanya utca új utca, ott is szabályozni kell. Rendelet-
alkotás szükséges.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Várjuk az előterjesztést. Szavazásra teszem fel a 
bizottsági véleményt. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 
tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
114/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Rétság Város közlekedési felülvizsgálatára 
vonatkozó előterjesztést. Rétság város közlekedési 
szabályait módosítani nem kívánja. A közlekedési táblák 
megvásárlásával és kihelyezésével egyetért. A 
közlekedési táblák megvásárlásának és elhelyezésének 
320 eFt-os költségét a 2012.évi költségvetés közutak 
üzemeltetése szakfeladaton tervezett 650.000 Ft 
előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős: Salgai György városgondnok 
Határidő: 2012. július 31. 
 
 
12./ Rózsavölgyi út burkolt árok építése 
       Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A városgondnok úr leírja, hogy a tanácsnok úr 
közreműködésével a tavaszon megkezdték a város közterületeinek felmérést. Felmérték a 
feladatokat, amelyek a közfoglalkoztatás keretében elvégezhetőek. A Rózsavölgyi úti burkolt 
árok beszakadására azonban szakember felkérése szükséges. Ajánlatokat kért be a burkolt 
árok építésére. Három ajánlat érkezett be, a felbontásuk a bizottsági ülésen történt, 2,800 
eFt-tól, 3.120  eFt-ig érkezett ajánlat. Borítékok felbontása után megkezdődött a vita erről a 
napirendről. Elhangzott, hogy annak idején, amikor elfogadtuk a karbantartási, felújítási 
tervet, akkor ebben a vonatkozásban több utcanév is szerepelt. Kérdés volt, hogy ezek az 
utcák az előterjesztésben miért nem szerepelnek? Válasz volt, hogy kritikus terület a 
Rózsavölgy utca, mindenképpen meg kell oldani, bizonyos szakaszon legalábbis. A bizottság 
rövid vita után olyan javaslatot terjeszt a testület elé, hogy mielőtt döntenénk, készüljön 
felmérés a felújítási karbantartási tervben szereplő többi utca vonatkozásában is, utána 
döntsünk a sorrendről, és a mértékről. Városgondnok úr még elmondta, hogy eredeti terv az 
volt, hogy saját szakemberekkel, és közmunkásokkal fogják a feladatot elvégezni, de sajnos 
értesültünk egy fejleményről, a Munkaügyi Központ értesítése alapján július 1-től csak 4 és 
fél közmunkást vehetünk igénybe, jelenleg 20 fő fölött van a közmunkások száma. Ez 
mindenkit rosszul érint, a munkásokat is, és a várost is. Drasztikus csökkenés nem segíti a 
munkálatok elvégzését. Ebből a megfontolásból nem került az anyagba több árok felújítás. 
Vélemény, készüljön felmérés a többi út állapotáról, utána átcsoportosításokkal, prioritások 
alapján lehet a munkálatokat megkezdeni. Ismertetem a határozati javaslatot, amit 7 igen 
szavazattal támogat a bizottság.   
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A problémákat ismerjük. Minél később tudjuk a feladatot 
elvégezni, annál többe fog kerülni.  
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot a bizottság javaslatának megfelelően.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
115/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 
 
A Képviselő-testület a 2012.évi karbantartási terv szerint 
a Petőfi u., Táncsics u., Rákóczi u., Rózsavölgy u., 
Mikszáth u. vonatkozásában árajánlatokat kér a 
nevesített utcák karbantartási feladatainak ellátásra. Az 
ajánlatokat minden utcára külön-külön kell megadni. Az 
árajánlatok benyújtását követően a feladatok 
rangsorolásáról a Képviselő-testület dönt.  
 
Határidő: 2012.június 06. 
Felelős: Salgai György városgondnok 
 
 
13./ Gépkocsi értékesítése 
        Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Többször is tárgyaltuk már a gépkocsi sorsát. Az 
előterjesztés is írja, hogy a 2012. évi költségvetésben az OPEL személygépkocsi 
üzemanyag költsége jelentősen korlátozásra került. A gépkocsi karbantartási és biztosítási 
költsége, valamint műszaki vizsgáztatása a jelent feltételek mellett nem teszi lehetővé  a 
gazdaságos üzemeltetést. A gépkocsi eladásának a kérdése már többször felmerült, eladási 
módja interneten történő hirdetés, autókereskedő bevonásával történő értékesítés. A 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy a gépkocsi meglehetősen leamortizálódott, nem úgy 
működött, ahogy kellett volna. A hivatal is átszervezésre fog kerülni. Autókereskedésnél kell 
árajánlatot beszerezni. Teljes egyetértés volt abban, hogy az értékesítés legmegfelelőbb 
módja autókereskedés bevonása. Elhangzott az is, hogy a hivatal számára célszerű autót 
fenntartani, viszont ez a kocsi már valóban nagyon leamortizálódott. A jövőre nézve pedig 
majd meglátjuk, bevételeink hogyan fognak alakulni az év során. Tavaly volt olyan hónap, 
hogy a polgármester úr 2500 km-t használta az autót, egyedül. Az elért eredményeken ez 
nem köszönt vissza. Emiatt, és a költségvetés szorítása miatt is volt kénytelen a testület 
korlátozni a havi km felhasználást. A bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását 
javasolja 7 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő – testületnek. (Ismertetem a javaslatot.) 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Megérett a gépkocsi, hogy kikerüljön a forgalomból. 
megszolgálta az árát. Egy-egy km felhasználásnak mi a hozadéka, ezt nehéz lemérni. Biztos 
lesznek feladatok, amit olcsóbban meg lehetne saját gépkocsival oldani. Egyenlőre az 
eladás gondolata jónak tűnik. 
 
Szavazásra teszem fel a bizottság elnöke által ismertetett határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
116/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HMV 
540 frsz-ú OPEL ASTRA személygépkocsi eladásával 
egyetért.  
A gépkocsi értékesítés módját a Képviselő-testület, 
autókereskedőktől kért árajánlat ismeretében hozza 
meg. 
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Határidő: 2012. június 10. 
Felelős: Salgai György városgondnok 
 

 
14./ Beszámoló a testület lejárt határidejű  
       határozatainak végrehajtásáról és az  
       átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Jegyző asszony néhány kiegészítést tett a napirendi 
ponthoz, kitért a Járóbeteg szakellátó központ út közvilágítás kérdésére, ami egyenlőre 
húzódik, az ÉMÁSZ árajánlata alapján a tervező különböző kifogásokat támasztanak, illetve 
más javaslatok születnek. Szerencsére tavaly saját megvalósítással biztosítani tudtuk az út 
megvilágítását. Elmondta jegyző asszony, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlannal 
kapcsolatos határozat még nincs végrehajtva. A kiküldött anyaggal kapcsolatosan 
kérdésként elhangzott, hogy a Kormányhivatalnak továbbszámlázott pl. közüzemi számlák 
kiegyenlítése akadozik. Kiderült, hogy kevésbé flottul mennek a dolgok, mint az elmúlt 
időben. Elhangzott, hogy az intézmény fenntartó társulással történő egyeztetés a 
polgármester úr feladata lett volna, ez nem történt meg. Felsorolásra került néhány dolog, 
amiben krónikusan nincs előrelépés. Elsősorban a középiskolával kötendő szerződés, 
fenntartónál változás következett be, az új fenntartóval szükséges lenne új szerződés 
megkötése. Többször kértük, jeleztük, nem történik intézkedés. Ebben is lépni kellene, 
ugyanúgy, mint a FŐKEFÉ-vel kötendő szerződés kérdésében. 2010. december 31. óta 
nincs szerződés velük, ez is a polgármester úr feladata, nincs végrehajtva. Legutolsó 
információ, hogy talán tértivevénnyel ment el egy felszólítás, hogy írják alá a szerződést. 
Ugyanígy elmaradt a Templom u. kiürült egészségügyi objektum értékbecslése, ez is 
megoldandó feladat, bevételt növelő intézkedés lenne. Hathatós lépésekre van szükség. 
Ugyanígy a laktanya épületeinek a felmérése is sürgető. A következő ülésre anyagok is 
kerüljenek elénk, ez a kérése a bizottságnak. Zeneiskolával sincs érvényes szerződés. A 
jövőben rendezni kell. Elhangzott, hogy ez a beszámoló már jól tükrözi a feladatokat, kezdi 
utolérni magát a hivatal, nyomon lehet követni a határozatokat. Néhány régebbi határozat 
terén szükséges a pontosítás, végrehajtás. A zenekarok egyéb is szükséges lépni (Rákóczi 
u. 32.). szerződést kötni.  Ezekkel a kérdésekkel és véleményekkel együtt a bizottság 
egyöntetű 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Girasek Károly képviselő: Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, nevezetesen arra, 
hogy van az önkormányzatnak egy Munkaterve, amit a testület határozattal hagyott jóvá. 
Azt is végre kellene hajtani. A döntések végrehajtásáért, és annak megszervezéséért a 
polgármester felelős, ez benne van az önkormányzati törvényben. Ennek ellenére azt látom, 
hogy sorra esnek ki napirendek. Pl. a mai ülésen nincs tájékoztató a kiemelt feladatok 
állásáról. Pedig feladat van bőven. A honlap tartalmi kérdései is szóba kerültek, a mai ülésre 
volt ütemezve a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló téma, halasztott napirend lett ez 
is. Beszámoló a hivatal FEUVE rendszeréről, hát majdnem csak mosolyogni kell, hisz 
tudomásom szerint a mai napig nincs rendszer. Áprilisi ülésre terveztük a 
településrendezési  eszközök felülvizsgálatát, polémia van róla, felülvizsgálat nincs, ez a 
határozat nincs végrehajtva. A sportkombinát hasznosítása szintén gumicsont. Elhatároztuk, 
hogy áprilisban a polgármester erről hozzon egy elképzelést, gazdaságossági számítást, és 
valamilyen ütemezést. Nem valósult meg, még kifogás sincs, hogy miért nem. A határozat 
ejtve lett. Laktanya – kiírandó pályázatról is áprilisra kellett volna anyagot hozni. Nem történt 
meg. Közösségi busz kérdéséről sem kaptunk anyagot. Február havi határozat, belső 
szabályzatok áttekintése, nem az a baj, hogy a testület nem látta, hanem hogy nincsenek 
készen. Január: talán már nevetség tárgya is, megterveztük, polgármester úrnak feladatul 
adtuk, hogy nyújtson be egy gazdasági programot. Ez a határozat sem lett végrehajtva. 
Kérem tisztelettel, júniusra úgyis beterveztük a Munkaterv kiegészítésének napirendjét, 
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kérem ez kerüljön is be. Kérésem továbbá, hogy a fenti feladatok, határozatok teljesítése se 
maradjon el végképp. Fentiektől függetlenül azért azt gondolom, hogy a hivatalban jelentős 
előrelépések vannak, de van még tennivaló bőven. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: aki a bizottság javaslatával egyetért, kérem szavazzon. 
Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal,  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
valamint az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló 2012. május havi beszámolót 
elfogadja.   
 
 
15./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti idő- 
       szakban az önkormányzat érdekében végzett 
       polgármesteri munkáról 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottsági ülésen az hangzott el, hogy a polgármesternek 
visszatérően a beszámolóit, és a tájékoztató a két ülés közötti időszakban az önkormányzat 
érdekében végzett polgármesteri munkáról, nem fogadja el. Nem azért, mert a leírtakkal van 
gond, hanem azzal van gond, hogy a végzett munka meglehetősen kevés. Elhangzott, hogy 
viszonylag rövid időszak telt el a két testületi ülés között, most 14 nap munkanap volt, a 
megkapott anyagban, amit polgármester úr ide elénk tárt, ez gyakorlatilag kb. 4 órás 
tevékenységet tartalmaz. 14 munkanapból 4 órás tevékenység, ez nagyon szomorú, és 
nagyon kevés. A másik lehetőség, hogy nincsenek leírva a tevékenységek. Ezt a munkát 
nagyon kevésnek tartja a bizottság. A többi tájékoztató is kb. hasonló eredményt mutat. A 
bizottság 3 nem, 4 tartózkodással ennek a tájékoztatónak az elfogadását nem támogatja. 
 
Girasek Károly képviselő: Azt tapasztaltam, hogy két olyan témában is két-két anyag van 
leírva, ami itt napirenden is szerepel. Ezeket a napirendek előzményeként kellene 
elmondani. Nevezetesen a tűzoltó szertárral kapcsolatos kérdés, valamint az orvosi ügyelet. 
Egyetértek a bizottság véleményével, több a város érdekében aktívan végzendő munkát 
kellene felmutatni. Szomszéd települések gyarapodnak, számtalan pályázatnak utánajár a 
polgármester.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Aki egyetért a bizottság véleményével, kérem most 
szavazzon. Megállapítom, hogy 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester 2012. május havi tájékoztatását a két 
testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 
érdekében végzett polgármesteri munkáról nem 
fogadja el.   
 
 
16./ Villanyoszlopok áthelyezése a Hunyadi 
       ligetbe 
       Előterjesztő: Jávorka János képviselő 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Hunyadi-liget áramellátása érdekében szükséges, hogy 
négy darab villanyoszlop kerüljön áthelyezésre. Ezzel a megoldással hosszú távra 
biztosított volna az ott megtartandó rendezvények elektromos energia igényének 
biztosítása. Ezek a villany oszlopok használaton kívül vannak a telephelyen, ezek vezetékes 
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sem tartalmaznak.  Jelenleg minden rendezvény megszervezése során külön kell az 
elektromos áramot ideiglenes vezetéken odavinni, ezért ez a megoldás hosszabb távon 
takarékosságot is eredményez. A vezeték rendszer kiépítéséhez szükséges anyagok 
felmérésére az oszlopok beállítása után kerül sor. Annak anyagi igénye külön 
előterjesztésben kerül nevesítésre. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy egy-egy 
rendezvény jelenleg 60-70 eFt kiadást jelent. Az áthelyezéseket a városüzemeltetési 
csoport saját kivitelezésben meg tudja oldani.  Mindenképpen célszerű lenne megtenni ezt a 
lépést. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal támogatja az alábbi határozati javaslat 
elfogadását a Képviselő-testületnek. (Ismerteti a PVB elnöke a határozati javaslatot). 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: ÉMÁSZ-szal nem kell-e egyeztetni?  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez kérdés volt a bizottsági ülésen is, mérőóra utáni 
kiépítésről van szó, nem kell engedélyeztetni. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szavazásra teszem fel a PVB elnöke által ismertetett 
határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
117/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Hunyadi liget rendszeres 
áramellátása kiépítésre kerüljön.  
Az áramellátás megoldása érdekében hozzájárul, hogy a 
laktanya telephelyről a feleslegessé vált 4 db 
villanyoszlop áthelyezésre kerüljön a Hunyadi ligetbe. 
 
Felelős: Salgai György városgondok 
Határidő: 2012. augusztus 31.   
 
 
17./ Tiszteletdíj felajánlás 
        Előterjesztő: Jávorka János képviselő 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A május havi tiszteletdíját ajánlja fel Jávorka János 
képviselő úr, a Hunyadi János nyugdíjasklub részére. Ezt a felajánlást a bizottság 7 
egyöntetű igen szavazattal támogatja, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szavazásra teszem fel a PVB álláspontját. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
118/2012. (V.18.) sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Jávorka János képviselő május havi 
tiszteletdíj felajánlásáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a tiszteletdíj felajánlást a Hunyadi 
János Nyugállományúak Klubja részére tudomásul 
veszi.  
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A 2012. évi költségvetés soron következő 
módosításakor a következő előirányzat átvezetéseket 
kell elvégezni: A Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében lévő az Önkormányzati jogalkotás 
szakfeladat külső személyi juttatások előirányzatát 
50.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulások előirányzatát 
13.500 Ft kell csökkenteni, a város költségvetésében 
civil szervezetek támogatása szakfeladaton és kiadás 
nemet 63.500 Ft-tal megemeli. A változásokkal együtt 
az intézmény finanszírozást is módosítani szükséges. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
18./ Egyebek 
 

Girasek Károly képviselő: Elhangzottak fontos elmaradt intézkedés kérések a bizottsági 
ülésen. Ezeket a bizottsági ülés jegyzőkönyvei tartalmazzák. Valami tájékoztatást kellene 
adni, hol tart a Zöld udvar megnyitása. Ígéretekből mi valósul meg, kérem polgármester urat, 
járjon utána. Zöld Híd Régió Kft. fogadóóráit közzé kell tenni. Belső hirdetőről lekerültek 
magán hirdetések, de van még mit tenni. A főbejáratnál ÁNTSZ, valamint Tűzoltóság táblát 
le kellene venni. Erre az oszlopra lehetne hirdetményeket helyezni.  
 
Jávorka János képviselő: Jövő szombaton, 18 órakor lesz a művelődési házban 
vállalkozók részére tájékoztató, amit én szerveztem. A munkaügyi központ munkatársai is 
jelen lesznek, kérdésekre válaszokat adnak. Kérésem, minél nagyobb létszámban jöjjenek 
el. A másik téma, fiatalokhoz lenne kérés. Tapasztalni a Zulu kávéház megnyitása óta, (ami 
nem baj, mert kulturált szórakozó hely) éjjel 3-5 óra között olyan állapotokat hagynak hátra, 
hogy nem lehet szó nélkül hagyni. Kérem, ne törjenek, zúzzanak, ne tépjék ki a tujákat a 
helyükről. A Hunyadi – ligettel kapcsolatban ugyanez a kérésem, üvegek összetörve stb. 
Kérem a szemetet takarítsák el maguk után, ez közös ügy.  
 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A múlt ülésen kérdeztem a Börzsönyi utcai akna kérdését, 
válasz volt, a Vízmű tudja, honnan kerül az aknába a szennyvíz. Ezzel kapcsolatban mikor 
történik intézkedés? 
 
Hutter Jánosné jegyző: Városgondnok úr intézkedik az ügyben.  
 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A másik téma, a városrehabilitációs pályázattal kapcsolatban 
van két konzorciumi partner, akikkel a kapcsolatot fenn kellene tartani. Azért is, mert a 
pályázat nemsokára eldől, tudni kellene, hol tartanak a dolgok, egyeztetésekre, 
megbeszélésekre lenne szükség. Kezdeményezni kellene a megbeszéléseket, erről ne 
feledkezzünk meg, célszerű lenne kölcsönösen egymást tájékoztatni. Jelzés érkezett a 
laktanyában az egyik bérleménnyel kapcsolatban, amit az Extrém használ. Ott a kérésükre 
egy rész le van választva, azután bérleti díjat nem fizetnek. Többen megkerestek, hogy az 
Extrém azt a részt is használja, ami után nem fizet. Tiszta helyzetet kell teremteni ebben a 
kérdésben. 
 
Hutter Jánosné jegyző: A Salgótarjáni  Munkaügyi Bíróság idéző végzése érkezett meg ma, 
polgármester úr, mint alperes, az ügyében keletkezett fegyelmi határozat hatályon kívül 
helyezése iránt indított pert, melynek a tárgyalása 2012. június 19-én 9 óra 30 perckor lesz. 
Erről azért kell a Képviselő-testületet, mint munkáltatót tájékoztatnom, mert az ellenkérelem 
benyújtásának határideje 2012. június 02. napja.  
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Girasek Károly képviselő: Véleményem, hogy a bizottság fogalmazza meg az ellenkérelmet, 
de ehhez meg kell ismerni az anyagot.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést  19 
óra 20 perckor bezárom. 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 

Dr. Katona Ernő                                                                                   Hutter Jánosné 
 alpolgármester                                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
Jávorka János                                                                                     Majnik László 
   jkv. hit.                                                                                                   jkv.hit. 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 


