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11. számú 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: 2012. május 30. napján (szerdán), 16 órakor Rétság Város Polgármesteri 
Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.  

 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 

Dr. Szájbely Ernő képviselő 
Girasek Károly képviselő 
Hegedűs Ferenc képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Hutter Jánosné jegyző 
Lichtenberger Edit jkv. vez.  
 

Tárgy: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülése 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket. Dr. Katona Ernő 
alpolgármester jelezte, hogy a mai ülésen megjelenni nem tud. Megállapítom, hogy ülésünk 
6 fővel határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyvi hitelesítőnek javasolom Girasek 
Károly, valamint Majnik László képviselő urakat.  
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal jegyzőkönyvi hitelesítőnek 
Girasek Károly és Majnik László képviselő urat jelöli ki. 
 

Javasolom a meghívón szereplő egy napirend tárgyalását. 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
napirendi pontra tett javaslatot 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyal. 
 
 

Napirend Előterjesztő 
1./ Személyi ügy Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Bejelentem a napirenddel kapcsolatos érintettségemet. 
 

 
120/2012. (V.30.) számú KT. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőfi 
Zoltán érintettségre vonatkozó bejelentését tudomásul 
veszi, és az SZMSZ 30. §-a alapján  4 igen és 2 nem  
szavazattal a döntéshozatalból kizárja. 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Az SZMSZ 19. §-a alapján felkérem dr. Szájbely Ernő PVB 
bizottság elnökét, vegye át az ülés vezetését.  
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1./ Személyi ügy 
     Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 

 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Mai ülésen egyetlen napirendi pontot tárgyalunk. Mezőfi 
Zoltán polgármester aláírt egy nyilatkozatot, melyben beleegyezik a mai ülés napirendjének 
nyilvános tárgyalásába, továbbá hozzájárul a Munkaügyi Bíróságra benyújtott 
keresetlevelének, illetve a Munkaügyi Bíróság felhívásának nyilvánosságra hozatalához. 
  
Mint ismeretes, a Képviselő-testület a 2012. február 17-i nyílt ülésén Mezőfi Zoltán 
polgármesterrel szemben fegyelmi eljárás megindításáról döntött, majd ezt követően a  
2012. március 27-én megtartott szintén nyílt ülésén meghozta a 79/2012.(III.27.) számú 
határozatát, melyben Mezőfi Zoltán polgármestert megrovás fegyelmi büntetésben 
részesítette. 
  
Mezőfi Zoltán polgármester a fegyelmi büntetés ellen, a jogorvoslatra nyitva álló határidőn 
belül, keresetet nyújtott be a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróságra, melyben kérte a fegyelmi 
határozat hatályon kívül helyezését és a fegyelmi eljárás megszüntetését. 
  
A Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság megküldte Rétság Város Önkormányzata számára a 
3.M.190/2012/2. számú idéző végzést a 2012. június 19-én tartandó per első tárgyalására, 
egyúttal felhívással fordult az Önkormányzathoz, érdemi ellenkérelem benyújtása tárgyában. 
  
A mai ülésen csupán két dologban kell döntést hoznia a Képviselő-testületnek: 
  

-         fenntartja-e a Mezőfi Zoltán polgármester ellen meghozott fegyelmi határozatát 
-         kit bíz meg a Mezőfi Zoltán polgármester által a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróságon      

indított munkaügyi perben  Rétság Város Önkormányzatának képviseletével. 
  
Ennek megfelelően nem javaslok vitát nyitni a napirendről, hiszen a 2012. február 17-i és a 
2012. március 27-i nyilvános testületi üléseken, továbbá a fegyelmi eljárás lefolytatása során 
minden érintett félnek módjában volt az üggyel kapcsolatban az álláspontját részletesen 
kifejteni, a többi a Munkaügyi Bíróságon lezajló perre tartozik. Ezért azt is indítványozom, 
hogy most ne minősítsük Mezőfi Zoltán polgármester keresetlevelét sem, várjuk meg ezzel is 
a per végét. 
 
(Ismerteti a határozati javaslatot) 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdésem, hogy az ellenkérelmet meg kell-e vitatni testületi 
ülésen? 
 
Hutter Jánosné jegyző: A Képviselő-testületi ellenkérelem megvitatása nem szükséges.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szavazásra teszem fel a vitanyitással kapcsolatos 
javaslatot, miszerint ne nyisson vitát a Képviselő-testület a témában.  
 
 

121/2012. (V.30.) sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 
tartózkodás szavazattal nem kíván a napirenddel 
kapcsolatban vitát nyitni.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szavazásra teszem fel a napirenddel kapcsolatos határozati 
javaslatot.  



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                            11/2012. sz. jegyzőkönyv 

 3

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
122/2012. (V.30.) sz. KT. határozat: 

  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
79/2012.(III.27.) számú fegyelmi határozatát fenntartja. 
 
A Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság előtt 3.M.190/2012 
számon folyamatban levő perben Rétság Város 
Önkormányzat képviseletére dr. Gáspár Zoltán (2600 
Vác, Dr. Csányi krt. 52.) ügyvéd urat, valamint Jávorka 
János (2651 Rétság, Hunyadi sor 1.) képviselő urat bízza 
meg. 
 
Egyidejűleg felkéri dr. Gáspár Zoltán ügyvéd urat a fenti 
perben az ellenkérelem benyújtására. 
  
Felelős értesítésre:  Hutter Jánosné 
                                   jegyző  
Határidő értesítésre: 2012. május 31. 
 
 
 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Több tárgy nem volt, megköszönöm a részvételt, az ülést 
16,15 perckor bezárom.  
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Dr. Szájbely Ernő                                                                                   Hutter Jánosné 
  levezető elnök                                                                                            jegyző 
    PVB elnöke 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                       Majnik László 
      jkv.hit.                                                                                                    jkv. hit. 
   
 

  
 


