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18. számú 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: 2013. június 25. napján 22 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő- 

testületi ülésen.  
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 

 Girasek Károly képviselő 
 Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
 Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
 Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A rendkívüli ülésről távollévő 
alpolgármester úr, valamint Hegedűs képviselő úr értesítve lett az ülés időpontjáról. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem 
fel. A javaslatot 5 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők elfogadták.  
Egy napirendi pont tárgyalását javasolom, Kistérségi társulási megállapodás felülvizsgálata 
címmel.  
A javaslatot 5 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta.  
 
 

1./ Kistérségi társulási megállapodás felülvizsgálata 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A PVB tárgyalta, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság 
álláspontját e kérdésben.  

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A mai bizottsági ülésen, 8 jelenlévő bizottsági taggal, 
határozatképesen tárgyaltuk a napirendet. Kérdésként hangzott el, hogy van-e pénzügyi 
alapja a társulásnak? A válaszból kiderült, hogy nincsen. Hozzászóló nem érti, akkor miért 
szerepel a megállapodásban?! Továbbá miért szerepel a visszatérítendő támogatás, és a 
nem visszatérítendő támogatás, nincs alapja, hogy benne legyen a megállapodásban. A 
kistérség vezetése súlyos mulasztást követett el. Ha időben, már tavaly nyáron megtették 
volna a megfelelő lépéseket, most nem lenne miről beszélni. Csapdahelyzet állt elő e 
kérdésben. Jeleztük már decemberben, hogy kilépünk a társulásból. A házi segítségnyújtást 
önállóan kívánjuk megoldani, de amíg nincs módosítva a társulási megállapodás, addig nem 
lehet benyújtani a kérelmet. Így december 31-ig Rétságot is el kell látni. Elhangzott továbbá, 
hogy a megállapodásban felsorolásra kerültek a házi segítségnyújtásban érintett települések, 
ebből a felsorolásból kimaradt Rétság, ennek mi az oka, ha év végéig nem lehet kilépni. 
Elhangzott továbbá, hogy valószínű, hogy nem lesz elfogadott megállapodás július 1-ig, 
ennek pedig mi leszünk az okai majd többek szerint, pedig ez nem így van. A felelősség 
azoké, akik mulasztottak ebben az igen fontos kérdésben. Vannak az ügynek felelősei. A 
bizottság egyöntetű véleménye, hogy nem fogadhatunk el egy ránk erőltetett megállapodást.  
 
Ismertetem a bizottság által 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolt határozati 
javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az ismertetett határozati javaslatot.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
158/2013. (VI.25.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Nyugat-nógrádi települések Társulása 
(korábbi név: Rétság Kistérség Többcélú Társulása) 
Társulási Megállapodás módosításáról készített 
előterjesztést. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező Társulási 
Megállapodásban szereplő inkasszós jog 
biztosításával nem ért egyet. A képviselő-testület 
további kifogása, hogy Rétság tagként szerepel a 
Társulásban, ugyanakkor a Házi segítségnyújtás 
biztosítására a város lakói a tervezet szerint nem 
jogosultak. A társulási megállapodás felülvizsgálatának 
elhúzódása miatt a Házi segítségnyújtás feladatra 
Rétság működési engedélyt a duplikáció elkerülése 
miatt nem kaphat.  
A felmerült kifogások miatt Rétság Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-nógrádi 
települések Társulása (korábbi név: Rétság Kistérség 
Többcélú Társulása) Társulási Megállapodás-
tervezetét nem fogadja el. 
  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megerősíti a 298/2012. (XII.20.) számú KT határozatát, 
mely szerint 2013. június 30. nappal kilép a Rétság 
Kistérség Többcélú Társulásából.   
Amennyiben a Társulási Tanács fenntartja a 
felülvizsgált Társulási Megállapodásban azt, hogy csak 
december 31. nappal lehet kilépni a Társulásból, 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 
december 31. nappal szünteti meg tagságát a 
Társulásban.  
  
Határidő: értesítésre 2013. június 27. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester, Vargáné Fodor 
Rita megbízott jegyző 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nem volt, megköszönöm a munkát, az ülést 22 óra 30 
perckor bezárom.  

 
Kmft. 

 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                Vargáné Fodor Rita 
 polgármester                                                                                       mb. jegyző 
 
 
Girasek Károly                                                                                  Majnik Lászó 
     jkv.hit.                                                                                                jkv.hit. 


