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22. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült:  2014. szeptember 19. napján 14,00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi  

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

Girasek Károly képviselő 
Hegedűs Ferenc képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
Dudás György Járáshivatal vez. 
Varga Nándorné int.vez. 
Lichtenberger Edit jkv. vez.  
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 6 fő 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 6 egyöntetű 
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.  
A négy éves ciklusban ez az ülés a munkatervben is szereplő utolsó ülés. Szeretném külön 
köszönteni Dudás György urat, a Járáshivatal vezetőjét.  
 
Ismertetem a meghívón szereplő napirendeket, kérem, aki e napirendek tárgyalásával 
egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy a napirendi pontra vonatkozó javaslatot a 
Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta.  
 
1) 2014. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
2) Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés fé léves teljesítésér ől 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
3) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat  kiírása, pályázati feltételek 
meghatározása   
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
 
4) Álláshely bérének feloldása, párhuzamos foglalko ztatás engedélyezése  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
5) Tájékoztató követelések állományáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
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6) 29/2014. (II.18.) Kt. határozat módosítása   
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 
7) Szerződések jóváhagyása  
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese 
 
8) Árajánlat elbírálása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese 
 
9) Légzésfunkciós gép támogatása    
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
10) Beszámoló a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
11) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester – szóbeli előterjesztés 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
12) Egyebek 
 
 

1./ 2014. évi költségvetés módosítása 
          Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Bizottságunk 16-án kedden, 7 fő bizottsági  tag jelenlétével 
határozatképesen ülésezett. A napirenddel kapcsolatban az alábbiak hangzottak el. Testületi 
kötelezettségvállalás indokolja a 2014 évi költségvetés módosítását, ezek a következők: 
2014. szeptember 27-én a 100 Fok Celsius együttes ad műsort, ennek költsége lett beépítve. 
A 30 főre növekedett diákmunka orvosi vizsgálataira részben áll rendelkezésre előirányzat,  
pótelőirányzat szükséges. Az augusztusi ülésen döntés született 2 db kistraktor 
beszerzésére, kiderült, hogy az ár meghaladja az előzetesen tervezett összeget. A kialakított 
virágágyások téli beültetése hamarosan aktuálissá válik, ez szerepel a rendelet-tervezetben.   
Ezenkívül felvetődött a Negyedszázad fesztivál őszi rendezvényére 25 eFt-ot, civil 
szervezetek támogatására 20 eFt-ot kell rátenni, ez utóbbi a balassagyarmati kórház 
légzésfunkciós gép beszerzésének történő támogatása. A HPV védőoltásra betervezett 
összeget valószínűleg ki kell majd egészíteni. Tárgyalások vannak folyamatban a céggel. 
Hangsúlyozni szeretném, hogy a város költségvetési színvonala nem változik, a tartalék 
csökken a kiadásokkal. Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet kiosztásra került. Az 
ülésen elhangzott egy kérés a jegyző helyettes asszony részéről, miszerint mivel a napközi 
otthonos konyha tetőszerkezetének javítására szánt 500 eFt összeg nem lesz felhasználva, 
egyéb kisebb összegű kiadásokra a hivatal szeretné azt felhasználni. Kérdésként hangzott 
el, hogy a kistraktorok esetében miért magasabb az összeg a tervezettnél, válaszként 
elhangzott, hogy jobb minőségű motor van ezekben a gépekben, és minden kiegészítővel fel 
vannak szerelve, ami szükséges. Elhangzott javaslatként az ülésen, hogy a kresz parknál a 
jelenleg kitett 18-19 tábla helyett legyen 70-80 tábla kitéve. E témában nagyobb vita zajlott. 
Girasek úr készített tervet, amelyen már több tábla szerepel. A vitában elhangzott, ez a park 
amikor létesült, kimondottan KRESZ park (kresz szakkör működött) funkciót töltött be, ez az 
évek során változott, elsősorban játszótérré alakult át. A bizottság véleménye, hogy a 18 
tábla jelenleg elég, az igényeknek megfelelően lehet majd bővíteni a táblák számát, 
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akadálya ennek nem lesz. A bizottság 1 igen, 2 nem, 4 tartózkodás szavazattal nem 
támogatta a módosító javaslatot. 
 
A 2014. évi költségvetés módosításának rendelet-tervezetét a bizottság 5 igen, 1 nem, 1 
tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja  a Képviselő-testületnek. 
 
Girasek Károly képviselő: Konkrét javaslatot tettem a bizottsági ülésen. A KRESZ park 
funkcióját kellene visszaállítani. Régen több tábla volt kihelyezve. Úgy gondolom, hogy a 
több funkciós megoldás nem zárja ki, hogy ez valóban KRESZ park legyen. A gyerekek 
szeretik a különféle táblákat. Úgy hiszem, igény is lesz rá. Az út le lett aszfaltozva, de miért 
is, ha kerékpározni nem lehet rajta? A táblákra szükség lesz. A szavazásnál tartózkodni 
fogok. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Senki nem zárkózik el az elől, hogy több tábla kerüljön a 
jövőben kihelyezésre. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Amikor megindult a város felújítása Hangadón keresztül is 
kértük a lakosság türelmét, ahol felújítások folynak, ott felfordulás is van. Ez ugyanúgy 
működik, mint otthon, ha valaki kifesti a lakását. Továbbra is kérném az érintettektől, hogy 
viseljék türelemmel a város felújításával kapcsolatos kellemetlenségeket. Most éppen a 
KRESZ park van feltúrva, a munka folyamatban van. Türelem és helyére fog minden kerülni.  
 
Hegedűs Ferenc  képviselő: Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a KRESZ park funkciója 
megváltozott, nem látom értelmét, hogy autópálya tábla is kikerüljön. Majd később, ha úgy 
adódik, lehet bővíteni. Én inkább a csövet látom vékonynak az árokban, nem fogja elvezetni 
a vizet. Erről majd az Egyebekben beszélek, bár már talán késő. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki a rendelet-tervezettel egyetért, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
5 igen, 1 tartózkodás szavazattal megalkotta a 
13/2014. (IX.20.) számú rendeletét a 2014. évi 
költségvetés módosításáról.  
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
 

13/2014. (IX.20.) önkormányzati rendelete 
a 2014. évi  költségvetésr ől szóló 2/2014. (III.03.) rendelet módosításáról  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a. és f. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 
2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban:R.) módosításáról - a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának 
átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
A R.  4. § (2)  bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép.  

 
(2) A Képviselő-testület  az 1.017.516 ezer Ft kiadási főösszeg 
megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:  
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Beruházás 23 878 ezer Ft-ban
Felújítás 252 198 ezer Ft-ban
Egyéb felhalmozási kiadás 38 ezer Ft-ban

Fejlesztési célú kiadás összesen 276 114 ezer Ft-ban

Személyi jellegű juttatás 177 341 ezer Ft-ban

Munkaadót terhelő járulékok 41 478 ezer Ft-ban

Dologi kiadás 182 645 ezer Ft-ban

Támogatásértékű kiadás 3 176 ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 12 457 ezer Ft-ban

Költségvetési szervek támogatása 178 755 ezer Ft-ban

Szociális ellátás 68 954 ezer Ft-ban

Működési kiadás 664 806 ezer Ft-ban

Tartalék 76 596 ezer Ft-ban

Költségvetési kiadások összesen 1 017 516 ezer Ft-ban

” 
 

2.§ 
A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
 
„5.§ (1) A Képviselő-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát  
1.000 Ft-ban, az I./1-2. számú melléklet részletezése alapján  az alábbiak  szerint állapítja 
meg:  

Bevételi főösszeg 821 235 Kiadási főösszeg 821 235

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 26 710 Személyi jellegű kiadás 74 588

Támogatásérték bev. 90 115 Járulék 14 642

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 3 700 Dologi kiadás 118 377

Helyi adó 307 420 Pénzbeni ellátás 68 954

Átengedett adó 8 249 Támogatásértékű kiadás 3 176

Központi támogatás 129 123 ÁHT-n k. pe. Átadás 12 457

Működési bevétel össz. 565 317 Intézményfinanszírozás 178 755

Fejlesztési célú bevétel 18 747 Fejlesztési kiadás 275 531

Pénzmaradvány 237 171 Tartalék 74 755

 
 
                                                                 3.§ 
 

1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
2) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
3) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
4) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 

 
4.§ 

 
1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. 
2) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép. 
3) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. 
4) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. 

 
 

5.§ 
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Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 
 

          Mezőfi Zoltán                                                dr. Varga Tibor           
                                 polgármester                                                       jegyző 

 
 
 

 
Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. IX.20.      

                    
                                                dr. Varga Tibor 
                                                       jegyző 
 
 
 

2./ Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi te ljesítésér ől 
     Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az önkormányzat első félévi gazdálkodásának helyzetéről 
az Áht. alapján, szeptember 15-ig kell tájékoztatni a Képviselő-testületet. A 2014. évi 
gazdálkodást jelentősen meghatározta a 2013. évben képezett 237.171 eFt-os 
önkormányzati, és 700 eFt-os intézményi pénzmaradvány. Az elmúlt években már 
megszokottá vált, hogy nincs szükség sem folyószámla, sem munkabérhitel felvételre, idén 
sem került ilyenre sor.  
 
Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán biztosított volt. Költségvetési 
gondok miatt fennakadás nem volt, sőt örömteli dolog, hogy igen hosszú évek óta először 
(talán 11 éve volt utoljára) sor került arra, hogy az önkormányzat az alkalmazottait 
jutalomban tudta részesíteni. Olyan eszközök pótlására is sor kerülhetett valamennyi 
intézménynél, melyek régóta hiányoztak, és szükségesek voltak. A legalapvetőbb 
kommunális dolgok is biztosítottak voltak. A parkok gondozása, a település tisztántartása és 
karbantartásának feladatainak a folyamatos ellátása megtörtént, megfelelő szinten. A város 
karbantartási feladatainak elvégzése hosszú évek óta látványos és jelentős munkát 
jelentettek. Valamennyi évben benne volt a feladatok között pl. a Szőlő utcai telkek 
értékesítése. Igény egyáltalán nem jelentkezett. Az üresen álló ingatlanok esetében még 
csak érdeklődő sem volt. Az ingatlanpiac jelen helyzetben nem igazán virágzik. A város I. 
félévi gazdálkodásának adataiból kiderül, hogy általában a költségvetési szerveknél a bér 
szokta képezni a kiadások több, mint felét, a felhalmozás pedig szinte kimutathatatlan 
szokott lenni. Nálunk viszont szerencsére az intézményfinanszírozáson kívül a fejlesztési 
kiadások képezik a költségvetés legmagasabb összegét. Az arányok igen kiemelkedőek, és 
jók.  
A Képviselő-testület a kiadások racionális felhasználása mellett célul tűzte ki a tervezett 
bevételek maradéktalan beszedését, a kintlévőségek csökkentését. A mai ülésen is 
napirenden szerepel. Ebben a kérdésben is történt előrelépés.  
 
Összességében elmondható, hogy az I. féléves gazdálkodás pozitív egyenleggel zárult. 
Valamennyi intézmény esetében látjuk, hogy gazdálkodásuk megfelelő volt, akár a 
bevételeket, akár a kiadásokat nézzük. A kiadásoknál 50 % alatti teljesítéseket lehet látni, 
ami arra utal, hogy az intézmények takarékosan gazdálkodtak.  
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A bizottsági ülésen volt egy kérdés, ami a városközpont rehabilitációnak a pénzügyi 
zárásának időpontjával kapcsolatos. Válasz volt jegyző helyettes asszonytól, hogy ezt ő is 
szeretné tudni. Jelen pillanatban a Nordánál különböző korrekciók, hiánypótlások, 
kiegészítések vannak. A legutóbbi instrukció, hogy ki kell terjeszteni az elszámolást a 
partnerekre is. Néhány technikai észrevétel hangzott még el, hogy az adatok hogy torzulnak, 
hogy nem torzulnak. A jelenlegi költségvetési formula más szisztémán alapul, becsapós sok 
tekintetben is. Az előírások szerint nagyon sokszor kell költségvetést módosítani, hiszen 
előirányzat nélkül kifizetések nem történhetnek. Tehát más a rendszer, mint régebben volt. A 
bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az I. 
féléves beszámolót.  
 
Girasek Károly képviselő: Ez ugyan nem mérlegbeszámoló még, de így is hiteles képe az 
önkormányzat gazdálkodásának, akár az előző évekre visszatekintve is. Ez a beszámoló 
igen pozitív képet mutat a város gazdálkodásáról. Ez részben köszönhető a Képviselő-
testületi döntéseknek, annak is, hogy a hivatal azokat végrehajtotta, és az intézmények is 
tudomásul vették úgy, hogy az intézmények munkaszínvonala nem csökkent, hanem 
emelkedett. Minden intézmény kapott fejlesztési lehetőséget, nem csak elvártuk a szigorú 
gazdálkodást, amikor lehetőség volt rá, adtunk is. A működési bevételek félévkor 53,6 %-on 
álltak. Emlékeim szerint ilyen is régen volt. Általában lemaradások voltak. Nem véletlenül 
kérte a testület, hogy az adóbevételek behajtása legyen következetesebb. Az adóbevételek 
is jobban állnak az 50 %-os aránynál. Ebben az évben jó a város költségvetése, többen 
megkérdezték, hogy van az, hogy most ennyi pénz van hirtelen?. A ciklus első évében, 
2011-ben adósságokat, hitelt vett át az önkormányzat, és ki kellett fizetni pl. a Járóbeteg 
ellátó önrészét is. A következő két évben, miközben azért akkor is voltak a városban 
felújítások, meg kellett oldani hitel nélkül a buszforduló finanszírozását, ehhez készpénz tőke 
kellett, mert előfinanszírozással ment. Ennek mintegy 79 millió Ft önrésze volt. Ezt a város, 
ismétlem, hitel nélkül biztosította. Köszönet a polgármesteri hivatalnak, a jegyzői tanszéknek, 
és mindenkinek, aki támogatta azt a törekvést, hogy az adózók forintjai jól elosztva, 
ellenőrzötten, jó helyre kerüljenek. Köszönöm a szót. 
 
Hegedűs Ferenc  képviselő: Azért annyit hadd mondjak el, hogy nagyon fontos az intézmény 
működtetés, de vannak hiányosságok. A város közepét valóban szépen rendbe tettük, de 
azért szélebbre nem megyünk. A távolabbi utcák hagynak maguk után kívánnivalót. Itt az 
egyik legnagyobb adózónk, a Tredegár, megjön a német, azt látja, hogy megy az erdőbe. 
Azzal nem törődünk. Ott a hó akkor van eltúrva, amikor a Hegedűs Feri eltúrja. Arra is 
figyelni kéne, mert az is a városnak a része. Karcsi elmondja itt a nagyon jó gazdasági 
bevételeket, én a kommunális adóval kapcsolatban elmondanám, hogy valamikor az 2.500 
Ft volt. Ebbe a 4 éves ciklusban 34 millió forintot bevettünk a várostól kommunális adó 
címén. Ezt elvettük az emberektől. Azzal nem kell dicsekednünk, hogy vettünk traktort, meg 
ezt azt. Szép dolog, hogy 270 millió körül van a mostani beruházás. Ebből 1 milliárdot 
lehetett volna hozni, pályázatra. Nem biztos, hogy mindenre van pályázat, ez a testület 
érdeme valóban, hogy szépül, de én ezt átértékeltem volna, mert más városokban ennyi 
pénzkiadáshoz pályázatot hoznak. Mondja Karcsi, előző ciklusban ilyen nem volt. Tudomásul 
kell venni, hogy az előző ciklusban durván másfél milliárd forint beruházás történt ebben a 
városban. Ha annak veszem az önrészét, ugye a járóbetegtől kezdve, iskola, óvoda, 
játszóterek, egyebek, másfél milliárd. Most ebbe a ciklusba beszélhetünk a 270 millióról, 
plusz a 250-ről, amit mi költöttünk rá. Ez a reális, és ezt azért tudni kell. Nem tudom, hol van 
kialakítva telek. Elmegy oda egy ember, hogy infrastruktúra van-e, most egy erdőt lát. Én ezt 
úgy látom, hogy ezért nem tettünk meg mindent. Nem sikerült a 34 ha-s területet 
önkormányzati tulajdonba tenni, mert ott valóban lehetett volna szép telkeket kialakítani. 
Esetleg még vállalkozásoknak is, mert kívülről meg lehet szépen közelíteni. Karcsi nem 
mondta el, hogy rendezett, de azért azt is tudni kell, hogy az állam bácsi 90 millióval  
lerendezte az adósságokat, és köszönet érte. Ez megint nagy dolog volt, és 0 tartozásunk, 0 
pénzünk volt. Ez egy nagyon fontos dolog. Járóbeteg önrész ugye, megütötte a figyelmemet, 
pedig nem is akartam ezzel foglalkozni. Azt el kell mondani, hogy a járóbetegnél az alakuló 
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teret beszámították az önrészbe. 84 millió forintot nem kellett a városnak kifizetni. Köszönet 
azoknak, akik ezt lerendezték. Függetlenül, hogy kik rendezték le, köszönet érte. A 
Járóbeteghez csak 14 millió forintot kellett adni. Az egy másik dolog, hogy kiépítettük a teljes 
közművet a laktanyába, meg egy csomó kiadás volt. Az meg hogy kellett még a járóbetegbe 
függönyt venni, meg egyebeket, ez meg nem a testületnek volt a hibája, mert utólag 
gondolkozunk, ugyanilyen volt a buszfordulónál is. Voltak visszabontások, stb. 
Összességében rendbe lett a laktanyában téve a dolog, és a járóbeteg is szerencsére jól 
működik. Gratulálok nekik, és továbbra is így működjenek. Szóval nem mindent úgy kell 
előadni, hogy az előző testület csak mínuszt termelt. De lehet belemenni a számháborúba, 
én azt szeretném, hogy mindig a realitás talaján legyünk, és azt mondjuk el őszintén a 
lakosságnak, ami a valóság. Köszönöm szépen, ha lesz valakinek véleménye, akkor majd 
reagálok. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Hegedűs úr utolsó mondatával teljesen egyet értek, hogy a 
tényeket soroljuk fel, és a lakosságot ne „hülyítsük”. Ebben maximálisan egyetértek. A 
többivel kapcsolatban azért van némi ellenvéleményem. Az egyik dolog a kommunális adó 
témája. Azt elfelejtetted hozzá tenni, hogy 8.500 Ft a kommunális adó Rétságon 
ingatlanonként. Ez a Képviselő-testület csak szemétszállítási díj támogatásaként a dupláját 
adja vissza az embereknek. Tehát 16.000 Ft-tal támogatjuk háztartásonként a lakosságot 
szemétszállítási díjaiknak rendezésében. Ezt elfelejtetted mondani, pedig hozzátartozik az 
összképhez. A másik dolog a városnak a szélei. Ti a közepével sem foglalkoztatok, nemhogy 
a széleivel. Természetes, hogy egy év alatt Rétság teljes területét helyrehozni nem lehet, ezt 
Te is nagyon jól tudod. Az, hogy a 270 millió forint la városra lett fordítva ebben az évben, és 
miért nem pályáztunk, hát azért mert ezekre a feladatokra pályázat nem került kiírásra. Ha 
lettek volna ilyen pályázatok, természetesen éltünk volna a lehetőséggel. Ha Neked lett 
volna tudomásod ilyen pályázatról, én szívesen vettem volna, hogy jelzed. De az én 
tudomásom szerint ilyen pályázatok nem voltak. A Járóbetegnél az önrész kérdése: a 
Járóbetegre a pénzt teljes egészében az államtól kaptátok meg. Az egymilliárd forinttal nem 
kell úgy dicsekedni, mintha azt Ti fizettétek volna ki, mert ezt az állam fizette ki Ferikém. Az 
állam kifizette a teljes összeget, az önrészre hogy az alakuló teret beszámították 80 millió 
forinttal, ezt nem kellett kifizetni, hiszen ott volt az alakuló tér. Gyakorlatilag a másfél milliárd 
állami és EU-s pénzből ment. Viszont a 14 millió forint önrészt már mi fizettük ki, meg a 38 
millió forintot is nekünk kellett kifizetni, ami a menet közbeni Áfa emelkedésből, deviza 
kompenzációból és egyébből fakadt. Ezt is már ennek a testületnek kellett kifizetnie. Az 
állami hitel átvállalást is sokszor hallottam már Tőled. Ez tudod nagyon jól jött olyan 
településeknek, ahol több milliárdos adósság halmozódott fel. Rétságon viszont ez semmit 
nem segített. Átvállalta az állam ezt a hitelt, ez azt jelentette, hogy ebben az évben nem kell 
kifizetni azt a 14 millió forint hiteltörlesztést. Ugyanakkor megnövelte az állam az elvonást, az 
eddig volt 59 millió forint, most 65 millió forint. Tehát 6 millió forinttal megnövelték az 
elvonást, az adóerő képesség számítás miatt Rétságtól.  Plusz 9 millió forinttal kevesebb az 
idei önkormányzati támogatás, tehát állami támogatás. Ha ezt a két összeget összeadod, 
kiderül, hogy a hitel átvállalás Rétságnak semmit nem segített. Ez azokon a településeken 
segített, ahol talán meggondolatlanul gazdálkodtak. Ezt a pénzt Te is fizeted, meg én is 
fizetem, az állam nem úgy van, hogy nem szedi vissza, szétteríti a teljes lakosság között. 
Maradjunk a realitásoknál, ezek tények, amiket elmondtam. A 34 ha-s terület kérdése régóta 
húzódó dolog. Nem biztos, hogy az önkormányzaton múlott, hiszen számtalan próbálkozás 
volt. Itt az állam azóta már nem is tudom, hányadik helyre tette ezeknek a földeknek a 
sorsát. Úgy gondolom, hogy erre az önkormányzatnak sem most, sem a jövőben nem lesz 
pénze, hogy ott a 34 hektáron saját maga kialakítson egy lakóparkot. Ma a telek igények 
olyanok, amilyenek. Nemcsak a Szőlő utcánál, a Radnóti utcánál is vannak kialakított telkek. 
Erre sem volt kereslet. Ugyanúgy, mint a meghirdetett fizikoterápiás épületre sem volt 
egyetlen egy érdeklődő sem. Ha a hirdetéseket megnézzük, rengeteg lakás eladást találunk. 
Ebből most bőség van. Nincs az embereknek pénze, hogy lakást, telket vegyen, vagy 
lakóparkot építsen ki. Ezt sajnos tudomásul kell venni, nem rajtunk múlik. Én úgy gondolom, 
hogy hiteles és tényszerű kimutatást kell készíteni a négy év munkájáról, abból pontosan ki 
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fognak derülni a számok, hogy honnan indultunk, hova jutottunk. Belemehetünk, hogy 
hogyan vettük át a kasszát, a fejemben vannak a számok, de úgy gondolom ez a napirend 
nem erről szól. Fontos, hogy maradjunk a tényeknél. Jól hangzik a másfél milliárdos 
beruházás, de ebben az esetben Rétságnak csak azt kellett mondani, hogy akarja, vagy nem 
akarja. Én örülök, hogy annak idején úgy döntöttetek, hogy igen, mert a Járóbeteg beváltotta 
a reményeket, jól működik az intézmény. Nyilván ehhez kellett egy jó intézményvezetés is. 
Egy ilyen lehetőséget egy település nem igen hagyhat ki, nekem ez a véleményem. Már 
akkor is ezen a véleményen voltam. Szerencsére ezt az élet igazolta. De nem az 
önkormányzat teremtette elő a milliárdot, ezt ide adták. Köszönöm szépen. 
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: A 34 ha-s terület megszerzésének a lehetősége mindig is 
nehéz kérdés volt. Ezzel már az elődök is küzdöttek. Azóta még bonyolultabbá vált, 
tekintettel arra, hogy ez termőföld, rét, legelő művelési ágban van, nem kell azt elmondani, 
hogy a termőföld eladás lekerülni látszik napirendről. Inkább a földhaszonbérletek vannak 
aktuálisan jelen. Nincs földterület átadás sem ingyen, sem pénzért önkormányzatoknak. 
Tudomásom szerint megkapta a földet egy mezőgazdasági vállalkozó. Az, hogy lakópark 
mikor lesz abból, megmondhatatlan. Eladó ingatlanok száma 60-100 között van Rétságon. 
Nehezen találnak gazdára az eladó ingatlanok.  
 
Girasek Károly képviselő: A felújítások tekintetében ez a testület felállított egy prioritási 
sorrendet. Ennek jelentős része megvalósult. Amit Hegedűs úr mondott, azt én kétkedéssel 
fogadom, hogy a város szélén is szét kéne nézni. Én szétnéztem. A város szélén, a Petőfi 
utca végétől a névtelen földúton is történt a lakosság kérésére kavicsfeltöltés. A Kölcsey 
utca, Szőlő utca ami most fog indulni, de meg van rá a szerződés kötve, a Jászteleki utca 
sarkától mondjuk a Táncsics utcáig, kőterítés történt, bár kikátyúsodott, még van rajta 
munka. A sportkombinát felé is van, mert a lakók kérték. Az nem igaz, hogy csak a város 
közepén történtek dolgok, bár egyszerre minden munkát elvégezni nem lehet. A város 
szélein is minden utcában történt valami. Maradtak feladatok, szó se róla. A Táncsics 
utcában szóvá tették, hogy az utat is meg kell szélesíteni, ott most járdaépítés folyt, lehet, 
hogy egyszer a szélesítés is megvalósul.    A másik, amire szeretnék reagálni, a pályázat 
kérdése. Én igenis néztem, kerestem pályázati lehetőségeket. Sajnos olyan pályázat nem 
volt, amire Rétság pályázhatott volna. Még a Leaderbe sem pályázhatott, és sok pályázatból 
ki volt zárva, mert nem halmozottan hátrányos település Rétság. Nem személyeskedésként 
mondom, de ha részt veszel a bizottsági ülések munkájában, és van ilyen pályázatról 
tudomásod, szívesen vettük volna. Nem történt ilyen.  
A következő, amire kitérnék, a kommunális adó, mert ez egy érdekes téma, és 
kampánytémává is válik a városban. Adót nem szívesen fizet az ember, de ha tudja a 
lakosság, hogy az adójuk az ő érdekeiket szolgálva kerül felhasználásra, ha az 
önkormányzat el tud számolni az adóval, ha nem is szívesen, de tudomásul veszik a fizetési 
kötelezettséget. Ebben a ciklusban a kormányzat különféle adók bevezetését tette lehetővé, 
és szorgalmazta az önkormányzatok részére. Ebadótól kezdve az ingatlanadóig, amit több 
helyen be is vezettek, Rétság nem élt ezzel a lehetőséggel. Összeszámolva 50-60 eFt-ot el 
lehetne venni az emberektől adókra, a kommunális adó felső határa is két és félszerese, 
mint ami a városunkban van. Befejezésül elmondanám, hogy van adóerő képesség számítás 
is. Az a település, ahol lehetőség lenne kommunális adót beszedni, és azt nem szedi be, az 
kevesebb állami támogatást kap. Ha lecsökkentjük a kommunális adót, nem csak a 
csökkentés összegével apad a város bevétele, hanem kevesebb lesz az állami támogatás is. 
Úgy gondolom, hogy ez az adómérték a helyén van. Az egész rendszerrel együtt kell 
vizsgálni a csökkentés kérdését. Köszönöm. 
 
Hegedűs Ferenc  képviselő: Most már mindkét képviselő társamhoz kell, hogy szóljak, a 
támogatással kapcsolatban. Tudjátok, hogy az elmúlt ciklusban 25 millió forintot adott az 
önkormányzat a szemétszállításhoz. Annyival volt több, hogy voltak nagy konténerek, amit 
megszüntettünk, mert rájöttünk, hogy a környék minden falujából idehordják a szemetet. 
Akkor 2.500 Ft volt a kommunális adó, 6.000 Ft-ért vitték el a szemetet. Most meg beszedjük 
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a 8.500 Ft-ot, és elviszik 16.000 Ft-ért a szemetet. A támogatás nem változott, csak az 
emberek terhe változott.  
A másik téma a Járóbeteg szakellátó. Én meg most azt mondom, és rá merek esküdni, hogy 
három képviselőt, meg Téged itt megkérdeztünk főorvos úr, hogy adjál tanácsot, azt 
mondtad félted a várost, ne terheljük a várost a járóbeteggel. Te sem voltál mellette, 
elmondom neked őszintén, esküszöm azt mondtad, Te nem javaslod, mert nagyon nagy 
teher lesz a városnak. Fodor Lacit kellett átkönyörögni, hogy legyen járóbeteg ellátó, mert 
nem lett volna meg a többség. A támogatás a városban mindig meg volt, de ezt tudják az 
emberek. Megkérek mindenkit, olyat ne beszéljenek, ha a Hege lesz a polgármester szétveri 
a járóbeteget, ez nem igaz, örülök, hogy működik. 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Kérdezd már meg dr. Tóth Mária képviselő asszonyt, aki veled 
együtt akkor képviselő volt, hogy a járóbeteggel kapcsolatos beszélgetésen mi volt a 
véleményem. Biztos el fogja mondani, mert korrekt asszonynak ismerem, aki a véleményét 
nem szokta jobbra, vagy balra változtatni. Teljesen természetes, hogy mindenkinek, aki 
átgondolja a dolgokat, voltak aggodalmai. Senki nem tudta megmondani előre, hogy 
mekkora terhet jelenthet a városnak. De ez egy természetes dolog. De az nem volt kérdés, 
hogy egy ekkora lehetőséget kihagyjon-e Rétság, vagy nem.  
 
Jávorka János képviselő: Négy évvel ezelőtt úgy kellett volna kezdenünk, hogy 
ciklusprogram készül polgármester úr részéről, a négy évre vonatkozó feladatokról. 
Ciklusprogram nem készült. Ettől függetlenül dr. Szájbely főorvos úr, aki négy évig a 
Pénzügyi és Városüzemeltetési bizottság vezetője volt, megfogalmazott különböző 
célkitűzéseket. Ennek jegyzőkönyvekben nyoma van. Megfogalmazta főorvos úr, az 
elvégzendő feladatokat. Ebben többek között benne volt, hogy a pénzmaradványokat, 
pénzeszközöket célirányosan kell felhasználni, a városra kell, hogy fordítódjanak. A 
takarékos gazdálkodásnak az eredményeképpen minden évben sikerült felújítani egy-egy 
részt. A 2013-as év volt az, amikor is 237 millió forintos pénzmaradvánnyal számolhattunk, 
ezt tudtuk ráfordítani a különböző felújításokra, karbantartásokra, stb. Ebben van városszéle, 
közepe, különféle területek. Itt nem lehet megállni, ezt tovább kell csinálni. Pályázattal én 
sem találkoztam, amire Rétság város benyújthatta volna igényét. Ha lett volna, a város 
biztos, hogy pályázott volna. A Járóbeteg szakellátóval kapcsolatban viták csak abban 
voltak, hogy milyen partnerségi megállapodásokat kellene kötni a többi önkormányzattal, a 
24 településsel. Kérdés volt még akkor, hogy ők is beszállnak-e az intézmény alapításába, 
vagy Rétság egyedül marad ebben a dologban. Az akkori képviselő testület 10 eFt-ot kért 
nagylelkűen a településektől, ezért 170 eFt-os üzletrészt kaphattak volna, illetve azt meg is 
kapták, de a 10 eFt-okat nem igen fizették meg érte. Összegezve: személy szerint büszke 
vagyok, mert az a gazdálkodás, tevékenység, amit a Képviselő-testület folytatott, pozitív és 
eredményes volt. Jó helyre kerültek a lakosságtól beszedett adók is. Az utódoknak azon kell 
lenni, hogy ezt tovább folytassák. Köszönöm szépen. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A pályázatok megjelenését többen figyelik a hivatalban, és a 
testületben is. A pályázatnál köztes állapot van, hisz a 7 éves terv lezárult 2013-ban, út, meg 
járdaépítési pályázatokat visszafogják. Azért történtek most a beruházások, mert amíg nem 
volt tudott, hogyan zárul a városközpont rehabilitációja, nem költöttünk a 270 millió forintból.  
 
Az ülésre dr. Katona Ern ő alpolgármester megérkezett. (7 szavazó) 
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát . 
 
153/2014. (IX.19.) számú Képvisel ő-testületi határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta, azt elfogadja.  
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok 
ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat 
pénzügyi egyensúlya az első félévben biztosított volt.  
A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott 
kiemelt feladatok végrehajtása jelentős részben 
megkezdődött. A költségvetési fegyelem betartásának 
érdekében a tervezett kiadások és bevételek 
pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot 
kell tenni.  
 
Határidő: folyamatos, majd december 31.,  
Felelős:  Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

3./ Csatlakozás Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhe z 
      Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázatát a települési önkormányzatok abban az esetben 
írhatják ki, ha csatlakoznak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához. A csatlakozás a pályázati fordulóhoz önkéntes. A 
csatlakozás határideje 2014. október 1. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az 
önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje 2014. november 7. A város 2007-től 
minden évben csatlakozott az ösztöndíjrendszerhez. Ez elsősorban a hátrányos helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
került létrehozásra. „A” és „B” típusú pályázat van.  
 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem kérdés, hogy az idén is szeretne az önkormányzat 
csatlakozni a pályázathoz. Az érintettek a városi honlapon is tájékozódhatnak. Kicsit 
bonyolult a rendszer, már tavaly is így volt, reméljük idén is menni fog. A bizottság 7 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a csatlakozást.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Eddig is támogattuk, örülünk, hogy vannak rétsági felsőoktatási 
intézményben tanulóink. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
154/2014. (IX.19.) számú Képvisel ő-testületi határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő 
csatlakozásról az alábbi határozatot hozza:  
1. Az Önkormányzat kinyilvánítja azt a szándékát, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.  
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2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, 
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának 
Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul 
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el.  
3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntését az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
üzemeltetett Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben rögzíti.  
4. Az adatrögzítéssel megbízott személyről a jegyző dönt. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a csatlakozási 
és adatbázis használati nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
Határidő: 2013.október 11. 
 
 

4./ Álláshely bérének feloldása, párhuzamos foglalk oztatás 
engedélyezése 

      Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Itt arról van szó, hogy a házi segítségnyújtás területen 
dolgozó két kolléganő közül az egyik 2014. november 1. napjától nyugdíjba vonul. Ezt 
megelőzően kiveszi éves szabadságát, utolsó munkanapja szeptember 23. 2014. 
szeptember 24. naptól meg kell oldani a feladat zavartalan, megszokott magas színvonalú 
ellátását. A feladatellátást a jelenleg helyettesként dolgozó munkatárssal oldanánk meg. A 
bizottsági ülésen teljes volt az egyetértés abban, hogy a feladatot el kell jó színvonalon látni. 
Technikai kérdések tisztázódtak, a bizottság 5 igen 2 tartózkodás szavazattal a határozati 
javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
155/2014. (IX.19.) számú Képvisel ő-testületi határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Házi Segítségnyújtás területen dolgozó 
munkatárs nyugdíjba vonulása miatt álláshely bérének 
feloldására és párhuzamos foglalkoztatás 
engedélyezéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az államilag támogatott feladat 
biztonságos ellátása érdekében hozzájárul a megüresedő 
álláshely személyi juttatás-zárolásának feloldásához és 
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2014. szeptember 24. naptól a párhuzamos 
foglalkoztatást engedélyezi. A párhuzamos foglalkoztatás 
többletköltségét - 147.500 Ft bér, 39.825 Ft járulék és 
bruttó 20.397 Ft cafetéria juttatás – a 2014. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a munkáltatói 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2014. szeptember 24. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

5./ Tájékoztató követelések állományáról 
      Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ez egy visszatérő téma. A Képviselő-testület mindig 
fontosnak tartotta, hogy tájékozódjon, mekkora követelés állománya van az 
önkormányzatnak. Az anyagban felsorolásra került a közterület használat, lakbértartozások, 
bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számlázása miatt jelentkező tételek, valamint 
adótartozások. Leírásra került, hogy a követelésállomány május 31-hez képest 4.020 eFt-tal 
csökkent. Az egy főre jutó adótartozás két adónemben (építmény és iparűzési adóban) 
csökkent, gépjárműadóban nem változott, és két adónemben (kommunális adóban és 
talajterhelési díjban) nőtt. Felszámolás alatt lévő adózó 14 cég, melyeket a felszámolási 
eljárás jogerős befejezése után törölni lehet. Adótartozásuk 2.681 eFt, pótléktartozásuk 
1.368 eFt. Végrehajtónál jelenleg 67 adózó van, 19 millió forintos adótartozással, valamint 
4.769 eFt pótléktartozással. Az önálló bírósági végrehajtó eddig kb. 4 millió forintot utalt 
adótartozásra, és kb. másfél millió forintot pótléktartozásra. Az adóslista július 15-én került 
újra kifüggesztésre, 100 eFt fölötti tartozók száma 28 adós, 50-100 eFt között 30 adós 
tartozik. Az adóslistán lévő adózók száma 5 adózóval csökkent. Még a lakástámogatás, ami 
mindig visszatérő téma, ezt az OTP-nél kezelik. Étkezési díjaknál van némi elmaradás, 
ezeket általában szokták pótolni. Az aktív korúak ellátásánál is jönnek be kintlévőségek. A 
bizottság állásfoglalása, hogy továbbra is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a 
kintlévőségek bekerüljenek a városhoz, hisz a fejlesztéseket ezekből tudjuk megcsinálni. 
Ahol szükséges, ott ügyvédi felszólítást kell alkalmazni. Bérlet és egyéb szolgáltatások 
továbbszámlázása kérdésében merült fel, hogy az egyik legjelentősebb tartozása a 
Kormányhivatal Járási Hivatalának van, ez több, mint félmillió forint. Az anyagban nem 
szerepel, de biztos, hogy jelentős a tartozása a másik állami szervnek, a KLIK-nek. Több 
mint kétmillió forintos a tartozásuk, a pontos számot ki fogja a pénzügy gyűjteni. Ez a 
Rákóczi út 32-es számú épülettel kapcsolatos tartozás, amit használatra átadtunk a KLIK-
nek. Erre az állami szervezet semmit nem fizetett nekünk. Az önkormányzattól mindent 
behajtanak, de úgy tűnik fizetni nem igazán szeretnek. A bizottság elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot, azzal, hogy további intézkedést kér a hivataltól.  
 
Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.: A KLIK tartozása 2.522.672 Ft. 
 
Girasek Károly képviselő: Úgy gondolom a Képviselő-testületnek jó döntése volt, hogy 
Munkatervbe vette ezt a napirendet. Az adót fizetni kell. Tapasztalni, hogy az adóslistán 
minden beszámolásnál fogy a rajta lévők száma. Régről megörökölt adósságokat nem 
hajtottunk be. Köszönöm azok munkáját, akik ebben részt vettek. Azért azt furcsállom, hogy 
az állam azzal vette át az oktatási intézményeket, hogy az önkormányzatokat 
tehermentesítse, és nem jó gazdák az önkormányzatok. Közben meg fordítva van, nekünk 
kell helytállni az állam helyett is.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Azért azt kicsit helyesbíteném, nem azért vette át, mert nem jó 
gazdák, hanem azért, mert vannak problémák a nevelők kifizetésével. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Jobban járunk, ha mélyebben most ebbe a témába nem 
megyünk bele. Két egyforma település nincs. Tőlünk 6-8 kilométerre van olyan település, 
ahol 8 eFt sincs az önkormányzat kasszájában. Egyenlő teherviselés nincsen jelenleg. Az 
adóerő képesség számítás arról szól, ahol van, onnan elveszünk. Meg is dicsérném a hivatal 
dolgozóit, 65 milliónál is volt régebben a kintlévőség, most 31 milliónál tartunk. Ez hálátlan 
feladat, hálátlan szerep. Ezzel nem vagyunk népszerűek. 
 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
156/2014. (IX.19.) számú Képvisel ő-testületi határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat követelésállományáról 
készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése 
érdekében valamennyi érintettől - a jogszabályokban 
rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett – 
továbbra is aktív közreműködést és számokban 
kimutatható eredményes munkát vár.    
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

6./ 29/2014. (II.18.) Kt. határozat módosítása 
     Előterjeszt ő: dr. Varga Tibor jegyző 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A választási eljárásról szóló törvényben kapott 
felhatalmazás alapján, a választások szavazásnapi teendőinek lebonyolítására a helyi 
Szavazatszámláló bizottság tagjait a jegyző javaslata alapján a Képviselő-testület választja 
meg. A választás előkészítése során folyamatosan vizsgálni kell az összeférhetetlenségi 
szabályokat. Nem lehet a bizottság tagja az, aki a választáson képviselő-jelöltként indul. 
Ilyen fordult elő most a 2-es sz. szavazókörben, ahol az egyik tag képviselő-jelölt lett. 
Helyére van egy fő, Kaba Istvánné személyében. A bizottság 6 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
157/2014. (IX.19.) számú Képvisel ő-testületi határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló, 29/2014. (II.18.) KT határozat módosításáról 
készített előterjesztést.  
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A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy jelöltség miatt Szlezákné Kis Éva helyett Kaba 
Istvánné (2651 Rétság, Takarék u. 22) kerüljön a 2. számú szavazókör Szavazatszámláló 
Bizottságába. 
 
A Képviselő-testület a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a választások szavazásnapi 
teendőinek lebonyolítására a 2. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjait – a 
jegyző javaslata alapján – az alábbiak szerint módosítja:   

- Fiam Pál     Rétság, Takarék út 53. 
- Kaba Istvánné      Rétság, Takarék u. 22. 
- Hriagyelné Kucsera Katalin  Rétság, Jászteleki út 18. 
Póttagok: 
- Vargáné Gyöngyössy Judit  Rétság, Rózsavölgy út 30/a. 
- Gyenes Lászlóné    Rétság, Rákóczi út 59. fsz. 1. 

 
Határidő: Ve. szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 
 
 

Szünet 
(15,30-15-50) 

 
 

7./ Szerződések jóváhagyása 
     Előterjeszt ő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h.  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Itt a Negyedszázad fesztivál sorozatnak a megrendezésével 
kapcsolatos szerződések kerültek a bizottság elé. Az ülésen elhangzott egy észrevétel, hogy 
egyetlen egy szerződés, ami aznap érkezett meg, nem került még aláírásra. Az Info Telecom 
Bt-vel kötött szerződés, a gimnázium előtti parkosításról szól, illetve a Munkaügyi Központ 
Kirendeltségével kötött hosszabb idejű foglalkoztatás támogatásáról szóló szerződésről. 
Észrevétel volt, hogy az egyik szerződés tartalmaz egy olyan pontot, hogy nem nyilvános. 
Elhangzott, hogy ilyet szerződésben nem célszerű kikötni. A bizottság 6 igen, és 1 nem 
szavazattal a szerződések jóváhagyását javasolja a testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, most szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát . 
 
158/2014. (IX.19.) számú Képvisel ő-testületi határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szerződések 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az itt felsorolt és a határozat mellékletét képező szerződéseket 
jóváhagyja.  
 

Szerződő fél 
utólagos jóváhagyással 

 

Szerződő fél 
 

Albertfalva Gyermekeiért 
Alapítvány Petőfi Musical Stúdió 

Demi Art 

Sound-Magister Kft Dudás Műsoriroda 
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Connecting Art kft Wiking Art – Production, Média Produkciós 
Iroda Kft 

Janza Kata Művészeti Kft Infotelecom Bt 
Musical Art Kft Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági 

Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége 

Elvisz-Tours Kft  
 
Az utólagos jóváhagyásra előterjesztett szerződések aláírását a Képviselő-testület – 
tekintettel a rendezvények időpontjára – utólag tudomásul veszi, azok aláírásával egyetért. 
 
A határidőben előterjesztett szerződések esetében a Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi 
Zoltán polgármestert, hogy a szerződéseket aláírja.  
 
Határidő:  2014. szeptember 30.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

8./ Árajánlat elbírálása 
     Előterjeszt ő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h. 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az előző testületi ülésen módosítottuk a Ságron Kft-vel 
kötött szerződést, amely a volt laktanya területén lévő sportöltöző tetőfelújításával 
kapcsolatos. Az építési engedélyköteles munkák elvégzéséhez szükséges regisztrált 
műszaki ellenőr közreműködése is.  A feladat ellátására ajánlatot kértünk a településünkön 
dolgozó KOVATERV Kft. műszaki ellenőrétől. Az árajánlat megérkezett, az ajánlott összeg 
képletes, 60.000 Ft + Áfa. A vállalkozás az árajánlattal egyidejűleg szerződés-tervezetet is 
küldött.  
A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, a 
Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki a határozati javaslattal egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
 
159/2014. (IX.19.) számú Képvisel ő-testületi határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a volt honvédségi területen lévő sportöltöző 
építési engedélyköteles munkarészei kivitelezéséhez 
műszaki ellenőrzésre érkezett árajánlatról készített 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület a KOVATERV Kft. 60.000 Ft +áfa 
összegű árajánlatát elfogadja, a szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. szeptember 22. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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9./ Légzésfunkciós gép támogatása 
     Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Már korábban, az Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület kérésére gyermeknapra támogattuk az osztályt, egy LCD televízió 
beszerzésében. Kikötésünk volt, hogy odakerüljön a támogatás valóban, ahova kérték. 
Tudott, hogy a támogatás célba ért, az osztályvezető főorvos megköszönte segítségünket. 
Most az osztály kért egy olyat, hogy próbáljanak pénzt gyűjteni egy légzésfunkciós gép 
beszerzéséhez, tőlünk 20 eFt-ot kérnének, ez is nagy segítség lenne számukra. A bizottság 
7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a támogatás megítélését.  
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Vita nem bontakozott ki, a cél jó. Kérem, aki egyetért a 
határozati javaslattal, szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
160/2014. (IX.19.) számú Képvisel ő-testületi határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület légzésfunkciós gép beszerzésének 
támogatására vonatkozó kérelmét.  
    
A Képviselő-testület az Egyesület részére, a 
Balassagyarmati Kenessey Albert Kórház és 
Rendelőintézet gyermekosztályának átadandó 
légzésfunkciós gép beszerzéséhez 20.000 Ft támogatást 
biztosít az általános tartalék terhére.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 20.000 Ft 
átadására vonatkozó támogatási szerződést az 
egyesülettel megkösse.  
   
A költségvetés következő módosításakor a 20.000 Ft 
támogatás előirányzatának átvezetését biztosítani kell. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

                  Határidő: támogatási szerződés megkötésére 2014. 
szeptember 30., költségvetés módosítására szöveg 
szerint.  
 
 

10./ Beszámoló a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról 
       Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Vita a napirenddel kapcsolatban nem volt, a bizottság a 
beszámolót 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadta. 
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: A konténer elszállíttatását megígértem, ma meg is történt 
volna, de kis daru érkezett, ami meg sem tudta emelni a konténert. Amit küldtek 1 tonnát bír 
el, ez a konténer pedig 2,5 tonna. Intézkedni fognak, ez az ígéret.  
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Girasek Károly képviselő: A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, emlékmű állítás ügyében. Megkérdezném, hogy az okmányok itt vannak 
– e már, amiket kértünk? 
 
Vargáné Fodor Rita  jegyző ált. h.: Nincs benn minden okmány, egyeztettem az elnök úrral.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: aki elfogadásra javasolja a beszámolót, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal elfogadja a lejárt határidej ű 
határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott  
hatáskörben hozott döntésekr ől szóló (2014. június-
augusztus havi testületi ülés határozatainak 
végrehajtásáról készített) beszámolót. 
 
 

11./ Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról (s zóbeli) 
        Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Engedjétek meg, hogy néhány percben összefoglaljam  a négy 
év eseményeit, hiszen itt vagyunk a ciklus végén. Így a harmadik ciklus után azt kell, hogy 
mondjam, hogy két egyforma ciklus nincsen. Mindig vannak új jelenségek, ez a ciklus is 
hozott új tanulságokat. Elöljáróban szeretném megköszönni a Képviselő-testület munkáját, a 
munkátokat, valamint a hivatal dolgozóinak munkáját. Girasek úr örökbecsű mondataiból 
való a következő: A polgármester nem dolgoztathatja a képviselőt. Ez azért kapcsolódik ide, 
mert ez egy olyan ciklus volt, hogy voltak olyan képviselők, akik gyakorlatilag főálláshoz 
közelítően, (fizetés nélkül) végigdolgozták a ciklust. Szeretném a három lábú szék példáját 
felhozni: a polgármester nem tud teljesíteni, ha a Képviselő-testület, vagy a hivatal dolgozói 
nem úgy dolgoznak, vagy nem harmonikus a kapcsolat. Itt szeretném megköszönni a rétsági 
polgárok türelmét, bizalmát az elmúlt ciklusban. Azt kell mondanom, hogy a Képviselő-
testületnek egyáltalán nincs mit szégyellnie. Önök között csak olyan képviselők vannak, akik 
3-4-5 ciklust is munkával töltöttek. Van aki ennél több ciklusban is. Éppen ezért jól tudják, 
hogy egy ciklus semmire nem elég. A komoly és nagy programok átívelnek a ciklusokon. 
Ilyen volt a csatornázás, Járóbeteg-ellátó Központ, Városrehabilitáció, hogy csak néhányat 
említsek. Önök kellő bölcsességgel vették az akadályokat. Szerény véleményem szerint az 
elmúlt 4 évben átléptünk egy addig átléphetetlennek tűnő akadályt: Félretettük a pártokhoz 
való tartozást és a személyeskedést! Ennek köszönhetően tudtunk előrelépni. A pártok ide 
nem hoznak pénzt. Nem a pártok osztják le a pénzeket. Egy település sorsa nem ezen múlik. 
Kormányok jönnek-mennek, a nép marad. Rétság 1989-ben város lett, erre ítélte a sors. Idén 
ünnepeljük, hogy 25 éve város, de ez kötelességeket is ró ránk. Ebből fakadóan nekünk 
kötelességünk Várost, azon belül Otthont építeni. A város onnan ismerszik fel, hogy 
középfokú intézményei vannak, ezt Girasek úr is többször mondta. Ez a járási székhely 
titulusából fakad. Ezért kellett nekünk középiskolát, járóbeteg szakrendelőt építeni. Rétság 
mindig is járási székhely volt, amióta a járást, mint egy napi járóföldet feltalálták a 
Monarchiában. Meggyőződésem, hogy Magyarország egyik legegészségesebb járása a 
miénk, minden irányba egy napi járóföld. Bár nem önkormányzati feladat, de a földrajzi 
elhelyezkedésünkből fakad, ezért kellett ipari park, csökkent munkaerő képességűek üzeme. 
Gondoskodási kötelességünk van a környező települések felé is.  
 
Tisztelt Képviselők! Imént említettem, hogy Rétságot arra ítélte a sors, hogy város legyen. 
Önök ezt felismerték. Olyan beruházásokat tudtunk véghezvinni ebből a felismerésből, ami 
mindenkit szolgál. Ehhez kellett az egyetértés, nem a párt pénz, mert ilyen nincs. Ha nincs 
egyetértés, nincs fejlesztés. Ha nincs kompromisszum, akkor nincs:buszpályaudvar, felújított 
iskola, művelődési központ, Piac-tér, piac fejlesztés. Nincs Jászteleki utca, Szérűskert, 
Tölgyfa, Nógrádi utca, Csipke és Liget köz. Nincs Kossuth és Zrínyi utca, Kresz park, 
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középiskola előtti új, baleseti szempontból biztonságosabb járda. Nincs kátyúzás és padka 
rendezés. Nincs iskola előtti rendezett tér, nincs a laktanyában Munkaügyi Központ. Még 
hosszasan sorolhatnám. Ha nincs kompromisszum, akkor semmi! Ezt kell tovább folytatni! 
Együttműködés van, akkor van fejlesztés.  
Szeretném, ha az utókor számára a jelenleg regnáló Képviselő-testület egyik testamentuma 
az lenne, hogy kompromisszum kell, és a feladatok súlyának megértése.  
Itt azért rendkívül feszített gazdálkodás folyt, nem volt elengedve a gyeplő. Véleményem 
szerint bármilyen testület lesz, bárki is lesz a polgármester, ezt az irányt kell folytatni. Az 
elmúlt négy esztendő kicsit történelmi forduló is volt Rétság életében.  
 
Három ciklus után én ígérgetni, hazudozni nem szeretnék. Önöket is arra buzdítom, hogy ezt 
ne tegyék. Nem ígérgetni, inkább teljesíteni kell. Szerintem az elmúlt 4 esztendő ennek ékes 
példája volt.  
 
Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a munkájukat, valamint a konstruktív 
együttműködést az elmúlt négy esztendőben.  Köszönöm a figyelmet.  
 
 

12./ Egyebek 
 

Dudás György Járáshivatal vezetője: Tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester úr, 
tisztelt Képviselő-testület. Tekintettel arra, hogy záró testületi ülés van, engedjék meg, hogy 
megköszönjem azt a jó együttműködést, amit folytatni tudtunk. Úgy gondolom, és ahogy 
polgármester úr is elmondta, a név kötelez. Rétság város, Járási székhely, és ez sok plusz 
feladatot ró ránk. A közigazgatás fejlesztés, a kormányablak kialakítás jövő évi feladat lesz. 
Ez tovább segíti a környező településeken, és Rétságon élő emberek gyors, rugalmas 
ügyintézését. Ez nem működhet a jövőben is csak úgy, ha valamennyien az együttműködés 
szellemében próbáljuk ezeket a feladatokat elvégezni. Én a továbbiakban is nyitott vagyok 
minden téren. Én azt az elvet vallom, hogy bármit tesztek, lélekből tegyétek. Bízom benne, 
hogy az újonnan megalakuló városvezetéssel, Képviselő-testülettel is gyümölcsöző 
kapcsolat alakul ki. Ismételten köszönöm az emberi segítséget, együttműködést, a jó 
szándékot. Jó egészséget, boldogságot, minden földi jót kívánok. Köszönöm szépen. 
 
Girasek Károly  képviselő: Köszönöm az összefoglalót, röviden, de valóban jól foglalta össze 
az elmúlt négy évet polgármester úr. Idézte egy mondatomat, miszerint a polgármester nem 
dolgoztathatja a képviselőt, de önként dolgozni nem tilos. Ebben a testületi időszakban ez 
történt. A képviselők többsége önként vállalt feladatokat, önként dolgozott, valóban majdnem 
csak munkahelyszerűen a hivatalban. Ez végül is meglátszik az eredményeken, amit 
polgármester úr el is mondott. Fontosnak tartom, hogy kampányolni olyan dolgokkal lehet, 
ami igaz, és ami törvényes. Sajnos olyan kampányanyagokat lehet látni, amiben olyat 
ígérnek, amit törvény tilt, olyat, aminek nincs valóságalapja, és olyat, ami az 
önkormányzatnak nem is feladata és nem is tehet benne konkrétan, ezzel a lakosságot jól 
félre lehet vezetni. Úgy gondolom, hogy tisztességes, valóságos kampányt érdemes 
mindenkinek folytatni. Köszönöm a szót. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Én is meg szeretném köszönni az elmúlt négy év együttlétét 
mindenkinek. Ha esetleg valakit megbántottam, akkor kérek elnézést, bocsánatot. Voltak 
azért fölhevült dolgok. Elnézést kérek azért, néha kimentem, de valahol végül is mindig azon 
voltam, hogy a város előrehaladjon. Hátráztatni úgy érzem nem hátráztattam senki dolgát. 
Szeretnék csatlakozni ahhoz, hogy a kampány folyamán ne bántsuk egymást. Ne menjünk 
visszafele, mert az nem korrekt. Mindenki a maga előrehaladó munkáját tartsa szem előtt, és 
ne híreszteljünk semmiféle rosszat. Én rám is vonatkozik ez. Senkit ne bántsunk meg, mert 
úgy érzem, hogy összességében mindannyiunknak a célja az, hogy a város előbbre 
haladjon, és szebb legyen. Jobban működjenek dolgok. Ennyit szerettem volna elmondani, 
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és megköszönöm a lakosságnak is, hogy ezt a ciklust is megadta a lehetőséget, hogy itt 
lehettem, és amennyire lehetett, a munkámmal elősegítettem a várost.  
 
Még annyit szeretnék az Egyebekben elmondani, hogy ma hívott fel a Nagyné, hogy 4-szer 
lett megcsinálva a Szőlő utcai levezető árok, és nem folyik el a csapadék. Többen is szóltak 
a Rózsavölgy utcában az aszfaltozás rossz. A KRESZ parkban úgy látják emberek és én 
magam is, hogy vékony a cső.  
 
Köszönöm, hogy  Dudás György Járáshivatal vezető úr megtisztelt bennünket. Úgy érzem ott 
is mindenhol a segítségre voltunk. Még egyszer, titeket is ha megbántottalak, én szeretnék 
bocsánatot kérni, mert azért hevületből lehet hogy egy-egy szó kijött a számon ami nem illik, 
nem etikus, nem tisztességes. Biztos hogy volt, hogy alaptalanul egyszer-egyszer 
megtaláltak engem is, és az a legborzasztóbb, amikor alaptalanul megbántják az embert. 
Köszönöm szépen mindenkinek, nincs több hozzászólásom.  
 
Jávorka János képviselő: Köszönöm a Képviselő-társaimnak azt a segítőkész munkáját, 
amit az elmúlt négy évben az irányomban, illetve általam vezetett Szociális Bizottság 
irányába tett. Itt szeretném megköszönni a Hivatal munkáját, segítségét is. A lakosságnak 
köszönöm a segítőkész szándékot, amivel munkánkat segítették. A jó véleményt, és az építő 
szándékú kritikát is köszönöm. Jó megmérettetést kívánok. Az új testület remélhetőleg 
folytatja azt a munkát, amit mi elkezdtünk. Köszönöm szépen. 
 
Varga Nándorné intézményvezető: A magam, és az intézmény dolgozói nevében nagyon 
köszönöm minden képviselőnek, hogy szeretettel és odaadással gondoltak intézményünkre, 
és nagyon-nagyon sok mindent, amit sikerült megoldani, az Önök segítségével sikerült. 
Nagyon szép lett az intézmény, a munkálatok befejezése után valóban Rétság városhoz 
méltó intézménnyé válik a ház, ahova érdemes lesz betérni. A hivatal dolgozóinak is 
köszönjük a sok segítséget. Nem jöhetett ez így létre, ha Önök nem segítenek nekünk. Ezt 
köszönjük.  A programjainkra mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Járáshivatal vezető úr is elmondta, hogy a két hivatal 
között a kapcsolat mindenkor korrekt volt.  A Képviselő-társaknak, a hivatal dolgozóinak 
megint csak azt kell mondanom, hogy köszönöm a közös munkát. A polgármester úr 
összefoglalóját meg tudom erősíteni, ez a ciklus pontosan arra mutatott rá, hogy ha van 
egység, és félre lehet tenni mindenféle egyéb érdeket, akkor működik a dolog, és működik a 
város. Úgy gondolom, hogy bárkit válasszanak majd meg október 12-én, a következő 
testületnek is ez lesz a feladata. A településért, együtt, összefogva kell dolgozni. Van egy 
olyan kötelezettség is az önkormányzat számára, hogy az elmúlt négy év mérlegét 
összefoglalja, jómagam kaptam is egy ilyen feladatot a bizottságtól. Ennek eleget téve a 
közeljövőben meg fog jelenni egy összefoglaló kiadvány, ami tulajdonképpen a ciklust 
levezeti. Honnan indultunk, hova jutottunk. Ezzel tartozunk a lakosságnak, hogy hiteles 
tájékoztatásban legyen része. A bizottságunk valóban sokat dolgozott, a 7 fős testületnél 
nem lehetett szétszedni a feladatokat, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság volt az, 
aki szinte minden előterjesztést megtárgyalt. Valóban voltak kimerítő, éjszakába nyúló 
üléseink. Köszönöm a hivatal munkatársainak is a munkát. Sok időt töltöttünk együtt, a 
feladatokat közösen néztük át, és igyekeztünk úgy összedolgozni, hogy a végeredmény jó 
legyen. Számomra, mint bizottsági elnöknek elégtétel, hogy a ciklus alatt bizottsági ülés nem 
maradt el határozatképtelenség miatt, és büszke vagyok, hogy a bizottság valamennyi 
javaslatát a Képviselő-testület elfogadta. Az érdemi munka a bizottsági ülésen folyt, aki nézte 
a televíziót láthatta, hogy a Képviselő-testületi üléseket már inkább csak a szavazások 
történtek meg. Elő kell készíteni az anyagokat, hogy azok minden szempontból átgondoltak 
legyenek. Így az áldatlan vitákat, személyeskedéseket is ki lehet kerülni. Ebből is példát 
mutatott ez a testület. Tisztelettel köszönöm a közreműködést, és mindenkinek a munkáját. 
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Hegedűs Ferenc  képviselő: Egy adósságom van a testület és a választópolgárok felé is. 
Volt nekem egy időszak, 6-7-8 hónapon keresztül nem tudtam részt venni benne, bocsánatot 
és elnézést szeretnék kérni. Én vállalkozó vagyok, a péntek délután 4 óra nekem nagyon 
kellemetlen idő volt, a másik, hogy alakítottam akkor magamnak egy plusz másik Kft-t, ami 
időt, energiát vett el. Ezért elnézést kérek mindannyiótoktól, és a választópolgároktól, hogy 
akkor nem vettem részt igazán a munkában. Köszönöm szépen.  
 
Dr. Katona Ern ő alpolgármester: Én is csak köszönetemet szeretném kifejezni 
jelenlévőknek, a hivatalnak, polgármester úrnak. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. 
Az önkormányzat alaprendeltetése a város szolgálata, ebbe benne van a hivatal, a 
polgármester és a testület. Az alaprendeltetésnek ez a testület megfelelt. Reméljük, hogy a 
továbbiakban is így alakul. Köszönöm szépen.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Úgy gondoltuk, az emberek a kis településen nem kíváncsiak a 
cirkuszra. Bizottsági üléseken néha parázs vita kerekedett, testületi ülésen szinte úgy 
tűnhetett, csak szavazás volt. Ilyen kicsi településen a politikát ki kell venni. Van helyi 
politika, tetszik, vagy nem tetszik, a  Képviselő-testület politikai testület. De lehet ezt 
különböző színvonalon végezni. Politikai kultúra azt jelenti, hogy a közszereplők milyen 
színvonalon intézik a közügyeket. Lehet értékelni, megfelelt, jól megfelelt, nem felelt meg. 
Úgy gondolom ez a Képviselő-testület megfelelt, sok esetben jól megfelelt. Köszönöm a 
munkátokat. 
 
Több tárgy nincs, a Képviselő-testületi ülést 16 óra 45 perckor bezárom. 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                          dr. Varga Tibor 
polgármester                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                           Majnik László 
     jkv. hit.                                                                                                         jkv.hit. 
 
 

 
 
 


