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25. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: 2013. október 22. napján 18 óra 55 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi 

soron kívüli ülésről.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                        Dr. Katona Ernő alpolgármester 
                        Dr. Szájbely Ernő képviselő 

Girasek Károly képviselő 
Jávorka János képviselő 
Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
Horváthné Moldvay Ilona PVB tag 
Szabó Klára PVB tag 
Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Girasek Károly, valamint Jávorka János  képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 5 egyöntetű 
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.  
 
Ismertetem a javasolt napirendi pontokat, megállapítom, hogy a javaslatot jelenlévők 5 
egyöntetű igen szavazattal elfogadták, és az alábbiak szerint tárgyaltak. 
  
1./ Városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos szerződés módosítása (Soft 

elemek)  
      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
2./ Szerződés jóváhagyása – locsolási vízbekötés 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
3./ Kérelem céltartalék feloldására 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
4./ Tájékoztató a projektzárással kapcsolatos feladatok állásáról (szóbeli beszámoló) 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester, Vargáné Fodor Rita mb. jegyző, Varga 

Nándorné igazgatóhelyettes 
 
5./ Döntés önkormányzati képviseletről 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
6./ Bencsok Péter területhasználati kérelme 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlása 
     Előterjesztő: Jávorka János képviselő 
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1./ Városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos 

szerződés módosítása (Soft elemek)  
            Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: A napirendet a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
tárgyalta, átadom a szót elnök úrnak. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottságunk a Képviselő-testületi ülést megelőzően tartotta 
ülését, 6 jelenlévő bizottsági taggal határozatképesen. A Művelődési Központ és Könyvtár 
szerződését kell módosítanunk, az összeg nem módosul, csak a határidő. A kiosztott 
határozati javaslatot a bizottság 6 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Kérem, aki a határozati javaslat 
elfogadását javasolja, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
253/2013. (X.22.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a városközpont rehabilitációs pályázat 
végrehajtása érdekében megkötött szerződések 
módosításáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület támogatja a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtárral kötött soft elemek 
végrehajtására szóló szerződés módosítását, mely 
szerint a szerződés teljesítésének határideje az alábbiak 
szerint módosul: 

- I. részteljesítés 2013. augusztus 30. nap helyett 2013. 
szeptember 30.,  

- II. részteljesítés (végszámla) 2013. szeptember 30. helyett 
2013. október 15.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2013. október 24. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

2./ Szerződés jóváhagyása – locsolási vízbekötés 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A napirendet a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
tárgyalta, ismét átadom a szót elnök úrnak. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Erre a tervezői feladatra a parkosítással kapcsolatban van 
szükség, ez 60 eFt-ba kerül. Elhangzott, hogy a DMRV-vel a szerződést meg kell kötni. A 
bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testületnek.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a szerződés megkötésével kapcsolatos 
határozati javaslatot.   
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
254/2013. (X.22.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a városközpont rehabilitációs pályázat 
parkfelújítási munkáihoz kapcsolódó Iskola-téri park 
(Hrsz: 134/16) locsolási vízbekötésének tervezői 
munkáira vonatkozó tervezői szerződés megkötéséről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Valent József vállalkozóval a 
vízbekötés engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítésére, közműegyeztetések, 
tervengedélyeztetési eljárás lefolytatására, előkészítő 
adminisztrációs munkákra, valamint tervezői 
művezetésre szóló szerződést utólag jóváhagyja.  
A tervezői díjra a város költségvetésében lévő 841403 
Város és községgazdálkodás m.n.s. feladatai 
szakfeladaton 60.000 Ft céltartalékot old fel a dologi 
kiadások fedezetének biztosítására. 
A 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításakor az előirányzat átvezetésre javaslatot 
kell tenni. 
 
A Képviselő-testület a DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az 
Iskola téri parkra (Hrsz: 134/16) szóló 
Közműszolgáltatási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
határozat melléklete szerinti szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2013. október 24.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

3./ Kérelem céltartalék feloldásra 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A céltartalék feloldásra vonatkozó előterjesztés is a 
városrehabilitációhoz kapcsolódó téma. Szükséges a telekalakítások megrendelése, és a 
locsoláshoz szükséges eszközök beszerzése. A határozati javaslat annyiban módosul, hogy a 
földmérő díjra 535.500 Ft céltartalék feloldását kell eszközölni, a locsolással kapcsolatos 
eszközökre pedig 100 eFt feloldása szükséges. A módosított határozati javaslat elfogadását 
javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek, 6 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért, a telekalakítás megrendelésére 535.500 Ft 
céltartalék feloldásával, szavazzon. Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal a 
Képviselő-testület elfogadta a a földmérési munkákra érkezett árajánlatot. 
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Aki a locsolási eszközök költségeire 100 eFt céltartalék feloldással egyetért, kérem 
szavazzon. Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület a 
locsoláshoz szükséges eszközbeszerzéseket. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
255/2013. (X.22.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a városközpont rehabilitációs pályázat 
„C” jelű út áttervezési munkái miatt telekalakítási 
kötelezettség miatti céltartalék feloldásról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Dombai Gábor földmérő ajánlatát 
elfogadja, a telekalakítási munkákat megrendeli. A 
munkákról megállapodást kell kötni. 
 
A földmérői díjra a város költségvetésében lévő 
841403 Város és községgazdálkodás m.n.s. feladatai 
szakfeladaton 535.500 Ft céltartalékot old fel a dologi 
kiadások biztosítására.  
 
A Képviselő-testület a felújított parkok locsolási 
munkáinak elvégzéséhez – eszközbeszerzésekre- 
100.000 Ft céltartalékot old fel a dologi kiadások 
biztosítására.  
 
A 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításakor az előirányzat átvezetésre javaslatot 
kell tenni. 
 
Határidő: megrendelésre 2013. október 28., 
megállapodás megkötésére 2013. november 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

4./ Tájékoztató a projektzárással kapcsolatos 
feladatok állásáról (szóbeli előterjesztés) 

         Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szóbeli tájékoztatót kaptunk, határozat nem született, a 
bizottság tudomásul vette a projektzárással kapcsolatos feladatok állásáról szóló 
tájékoztatót.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a tájékoztatót tudomásul veszi.  
 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntetű 
igen szavazattal, a projektzárással kapcsolatos 
feladatok állásáról szóló polgármesteri tájékoztatót 
tudomásul vette.  
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5./ Döntés önkormányzati képviseletről 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Végh József volt művelődési központ igazgatójának a 
munkaügyi peréről van szó. A kérdés az volt, hogy ki képviselje az önkormányzatot. 
Természetesen a jogi képviselő az ügyvéd úr. A bizottság javaslata, hogy a kiosztott 
határozati javaslatok közül a „C” határozati javaslatot fogadja el a Képviselő-testület, és 
Girasek Károly képviselőt jelölje ki alperesi képviselőnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
256/2013. (X.22.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Végh József volt intézményvezető által 
indított munkaügyi per önkormányzati képviseletéről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Girasek Károly képviselőt jelöli ki 
alperesi képviselőnek. A jogi képviseletre 
felhatalmazza dr. Gáspár Zoltán ügyvédet. A jogi 
képviselet 40.000 Ft/tárgyalás ügyvédi díjat a 
Képviselő-testület elfogadja, annak összegét az 
általános tartalék terhére biztosítja. 
Az előirányzat átvezetésére a 2013. évi költségvetés 
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: idézés szerint 
Felelős: Girasek Károly képviselő, és Mezőfi Zoltán 
polgármester 
 
 

6./ Bencsok Péter területhasználati kérelme 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Némi vita alakult ki a napirenddel kapcsolatban, és ennek 
eredményeként a bérleti szerződés egy pontja módosulna. A jövőre nézve a bizottság 
néhány elvi állásfoglalást hozott, ezt a későbbiekben fogja tárgyalni. Megkérem megbízott 
jegyző asszonyt ismertesse a szerződés módosított pontját. 
 
Vargáné Fodor Rita mb. jegyző: A szerződésben a 6. pont egészül ki: „Bérbevevő a 
bérleményt más számára további bérletbe nem adhatja.”  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ezzel a módosítással a bizottság elfogadásra javasolja a 
szerződést.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a módosított szerződés elfogadását javasolja, kérem 
szavazzon.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4  
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
257/2013. (X.22.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Bencsok Péter térítésmentes 
területhasználatának kéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a volt laktanya területén lévő 
lőtér mögötti betonterület és a mellette lévő hangár 
2013. november 16. napon 12 órától 16 óráig, 
november 17. napon 16 órától 19 óráig  ingyenes 
használatát megállapodás szerint biztosítja. 
 
A használat közben okozott esetleges károk 
fedezetéül kérelmező részére 80.000 Ft kaució 
megfizetését határozza meg. 
 
Határidő: 2013. október 28.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

7./ Képviselői tiszteletdíj felajánlás 
     Előterjesztő: Jávorka János képviselő 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Jávorka János képviselő úr az október havi tiszteletdíját a 
rétsági Általános Iskola részére felajánlja, az iskola 100 éves fennállásának megünneplésére 
szolgáló rendezvény költségeihez. A bizottság a felajánlást egyhangúlag támogatta. A 
technikai kérdéseket egyeztetni kell az iskola igazgatójával.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a tiszteletdíj felajánlással kapcsolatos 
határozati javaslatot.    
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
258/2013. (X.22.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Jávorka János képviselő október havi 
tiszteletdíj felajánlásáról készített előterjesztést. A 
Képviselő-testület a felajánlást jóváhagyja. 
 
A költségvetés soron következő módosításakor a 
tiszteletdíj felajánlással kapcsolatos előirányzat 
változást - 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 
szakfeladat bérelőirányzatának 50.000 Ft-os, 
járulékok előirányzatának 13.500 Ft-os csökkentését, 
valamint a  890301-1 Civil szervezetek támogatása 
szakfeladat működési célú pénzeszközátadás civil 
szervezeteknek tétel  előirányzatának 63.500 Ft-os 
emelését - át kell vezetni.  
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a - képviselői 
felajánlásból – a Rétsági Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány részére, az iskola alapítás 
100. évfordulója alkalmából megrendezésére, 
reprezentációs költségekre 63.500.-Ft 
önkormányzati támogatás felhasználására 
vonatkozó, a határozat mellékletét képező 
megállapodást aláírja.   
 
Határidő: 2013. november 15 ., majd szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 19 óra 10 
perckor bezárom.  
 

 
Kmft. 

 
 

 
 

 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                 Vargáné Fodor Rita  
polgármester                                                                                           mb.jegyző 
 
 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                   Jávorka János 
    jkv.hit.                                                                                                 jkv.hit.  

 


