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28. számú 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. november 29. napon. 16.00. 
órától megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi soron következő ülésen. 
 
 
Jelen vannak:  
 

Mezőfi Zoltán  
Hegedűs Ferenc 
Jávorka János 
Dr. Szájbely Ern ő 
Varga Dávid Géza 
Fodor Rita Mária 
Varga Nándorné 
Majnik Tamás 
Busainé Terman Viktória 
6 érdekl ődő 

polgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
jegyző általános helyettese 
intézményvezető helyettes 
RTV munkatárs 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Képviselő-testület megjelent 
tagjait és az érdeklődőket.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 jelenlév ő taggal határozatképes .  
Bakó Mónika és Bencsok Péter képviselő társunk jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Varga Dávid Géza  és Jávorka János  képviselőket. Kérem, 
szavazzon, aki ezzel egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv  
hitelesít őket .  
Mai napon közmeghallgatást is tartunk. Közérdekű közügyekben lehet kérdéseket feltenni, 
amennyiben tudunk, azonnal válaszolunk. Amire nem tudunk azonnal válaszolni, arra 15 napon belül 
hivatalos választ fog kapni a kérdező.  
A napirendben eredetileg 6. számú, az Északi kijáratnál megvalósított autóbuszmegálló 
elnevezése cím ű napirendet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolta levenni további 
egyeztetésre. Van-e más javaslat? 
 
Jávoka János  képviselő: Azt javaslom, hogy maradjon napirenden .   
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a javaslatot.  
12. napirendként javaslom az Alpolgármester megválasztása  című napirendet. Kérem, szavazzon, 
aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal egyetért a 
napirend felvételével.  
Kérem, szavazzon, aki az így kialakult napirend tárgyalásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal egyetért a napirenddel , és a 
következő sorrendben tárgyalja azt: 
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1) 2020. évi adómértékek megállapítása 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
2) 2020. évi földhaszonbér megállapítása 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
3) Beszámoló a 2019. évi költségvetés háromnegyedév es teljesítésér ől  
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
4) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat  elbírálása 
      Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

 
5) Közfoglalkoztatási hatósági szerz ődés megkötésének engedélyezése 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
6) Északi kijáratnál megvalósított autóbuszmegálló elnevezése 
      Előterjesztő: Jávorka János képviselő 

 
7) Szerződéskötés jóváhagyása: Körúti Színház 
      Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
8) Tájékoztató követelések állományáról 

Előterjesztő: mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

9) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr ől 

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
10) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében végzett 

polgármesteri munkáról 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
11) Egyebek  
 
12) Alpolgármester megválasztása 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
  
 

1.)  2020. évi adómértékek megállapítása 
                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a napirendet. 
Megadom a szót a Bizottság elnökének.  
 
Varga Dávid Géza  PVB elnök: Köszönöm szépen! Üdvözlöm a kedves nézőket és 
képviselőtársaimat! 
November 26-án tartotta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az ülését. 6 megjelent bizottsági 
taggal végig határozatképes volt a bizottság.  
Ezzel a napirenddel kapcsolatban vita nem alakult ki. Minden évben kötelező felülvizsgálni az 
adómértékeket.  
Egy javaslat hangzott el, ez az építményadó emelésével volt kapcsolatos. A Bizottság végül úgy 
döntött, hogy 2020. évben nem emel adót az önkormányzat. A határozati javaslatot 5 igen és 1 
tartózkodás szavazattal elfogadásra ajánlja a PVB a Képviselő-testület számára.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
228/2019.(XI. 29.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. 
évi adómértékekről és adónem alkalmazásokról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület 2020. évben a jelenleg bevezetett adónemeken és 
alkalmazott adómértékeken nem változtat. 
 
Felelős: --- 
határidő: --- 

 
 

2.) 2020. évi földhaszonbér megállapítása 
                 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza  PVB elnök: Vagyonrendeletünk alapján az önkormányzat szintén minden 
évben november 30-ig dönt a földhaszonbérleti díjak mértékéről. Itt sem volt emelés évek óta.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal javasolja a jelenlegi 
mértékek megtartását.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
229/2019.(XI. 29.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Önkormányzat 
vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjér ől és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairó l szóló 5 / 2019 
(IV.02.) számú önkormányzati rendelet 9.§ (4) bekezdése alapján – 
felülvizsgálta a földhaszonbérleti díjak 2020. évre alkalmazandó 
mértékét. 
 
A Képviselő-testület a 232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozatban 
megállapított földhaszonbérleti díjakat nem módosítja.  
 
Felelős: ---- 
Határidő: folyamatos 
 

 
3.) Beszámoló a 2019. évi költségvetés háromnegyedé ves teljesítésér ől  

                 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza  PVB elnök: A 2019 évi gazdálkodásunkat jelentősen a 2018-ban képzett 
pénzmaradványunk határozta meg. Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy nincs szükség 
se folyószámla- sem munkabérhitel felvételére. Az intézmények működtetése biztonságos volt, 
költségvetési problémák miatt fennakadás nem volt.  
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Volt néhány kérdés. Az első az volt, hogy az étkezdével mi a helyzet most. Válaszként hallhattuk, 
hogy még nincs előirányzat rá, és még nincs hatályos döntés sem az ügyben. Több variáció van, 
további egyeztetésekre van szükség.  
Kérdésként elhangzott, hogy a telekkialakítások hol tartanak. Válaszként megtudtuk, hogy ez egy 
elhúzódó projekt. Ennek a megoldása a következő öt év szerves részét fogja képezni.  
A beszámolóval kapcsolatban elhangzott, hogy egy részletes, korrekt beszámolót kaptunk. 
4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Jávoka János  képviselő: Rétság Város Önkormányzat ebben az évben is kiegyensúlyozott 
gazdálkodást folytatott. Ez az intézményekre is vonatkozik. További jó munkát kívánok 
mindenkinek! 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A kiemelt feladatoknál hiányolom az Orgona közt, a Szőlő utcai 
fordulót és a futópálya kialakítását.  
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: A kiemelt feladatokat az éves költségvetési 
rendelet határozza meg. Ezek a feladatok nem kerültek bele. A tartalékfelhasználásra tett 
ígéreteink közé áttettem.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez a beszámoló az elmúlt időszakról szól.  
Amennyiben nincs több észrevétel, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 3 igen, 1 nem és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta :  

  
230/2019.(XI. 29.) számú Kt. határozat: 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
költségvetés háromnegyedéves 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 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 

 
 
4.) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályáza t elbírálása 

                 Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A Szociális Bizottság tárgyalta ezt a napirendet. Teljes létszámmal 
vettünk részt az ülésen.  
14 pályázat volt. Az előterjesztéshez képest 1.000 Ft-ot emeltünk azon tanulók részére, akik 
4.000 Ft-ot kaptak volna.   
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Varga Dávid Géza  PVB elnök: A Bizottság egyetértett a módosítással, a módosított határozati 
javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én sajnálom, hogy nem pályáztak többen. 
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
231/2019.(XI. 29.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázatokat, és a Szociális Bizottság javaslatát 
figyelembe véve a havi támogatások összegére az alábbi határozatot 
hozta:   
 

BURSA „A” típusú pályázat 
Csige Patrik     8.000 Ft  
Deme Bálint Zoltán    5.000 Ft 
Dudás Nóra       10.000 Ft 
Hoffmann Henrik Medárd 10.000 Ft 
Hugyecz Péter   10.000 Ft 
Jakab Tamás     6.000 Ft 
Katona Kamilla    5.000 Ft 
Kiss Dávid     8.000 Ft 
Lontai Máté     6.000 Ft 
Lőrincz Ákos   10.000 Ft 
Nagy Emese                             5.000 Ft  
Szabados Imre    6.000 Ft 
Szalai Cintia     5.000 Ft 
Zachár Panna     6.000 Ft 

Összesen:            100.000 Ft 
 

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben 1.000.000 Ft 
előirányzatot biztosít a pályázók támogatására. 
   
Határidők-Bursa –2020-A-Pályázatok: 
 2019. december 5. pályázatok elbírálása 
 2019. december 6. Támogatáskezelő értesítésére 
 2019. december 9. pályázók értesítésre   
 2020. január 31. támogatás első 5 havi összegének kifizetésére  
 2020. augusztus 31. támogatás második 5 havi összegének 
kifizetésére  
 
Felelősök: 
Pekáryné Mindszenti Csilla a Támogatáskezelő, valamint a pályázók 
értesítésére  
Fodor Rita Mária a kifizetésre     

 
 

5.) Közfoglalkoztatási hatósági szerz ődés megkötésének engedélyezése 
                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Varga Dávid Géza  PVB elnök: Vis Major Bizottság tárgyalta ezt a témát, hiszen a választások 
miatt még nem álltak fel a bizottságok.  
10 fő nyújtott be 100%-os támogatottságú virágkötő tanfolyamra részvételi szándéknyilatkozatot. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Információim szerint még mindig nem indult el a tanfolyam. 
Nyugdíjas agrárvégzettségű oktatót keres a munkanélküli hivatal.  
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
232/2019.(XI. 29.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződés megkötésének 
tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 100%-os állami támogatás 
mellett, 2019.11.18-tól-2020.02.29-ig,10 fő közfoglalkoztatott 
alkalmazásra kerüljön a képzés időtartamára.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán Polgármestert, hogy a 
közfoglalkoztatási hatósági szerződést a fenti feltételekkel aláírja. 
 
Határidő: 2019. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

6.) Északi kijáratnál megvalósított autóbuszmegálló  elnevezése 
                 Előterjesztő: Jávorka János képviselő 
 

Varga Dávid Géza  PVB elnök: Ennél a napirendnél több ötlet merült fel. Egyeztetés miatt vettük le a 
napirendről.  
 
Jávoka János  képviselő: Örülök, hogy most mindenki arra szavazott, hogy tárgyaljuk ezt a 
napirendet.  
Vannak különböző atrocitások abból, hogy a buszok még nem állnak meg az elkészült 
buszmegállókban. A lakosságnak nem kötelessége tudni, hogy milyen jogszabályoknak hogyan kell 
megfelelni az önkormányzatnak. Az ügy mielőbbi lerendezése miatt tartom fontosnak most tárgyalni. 
Meglepett a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azon javaslata, hogy vegyük le napirendről ezt az 
előterjesztést. Én azért gondoltam erre a névre, hogy megemlékezzünk Jásztelek-pusztáról, ahol 
régen családok éltek. Nyitott vagyok minden javaslatra. Javaslom, hogy legyen Rétság Rózsavölgy 
megálló. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én is azért támogattam, hogy kerüljön vissza, hogy ne tolódjon még 
kettő hetet ez az ügy. Sok azonos nevű település van. 
 
Jávoka János  képviselő: Ennek a névnek csak adminisztratív jelentősége van.  
 
Varga Dávid Géza  PVB elnök: Benzinkútról nem javasolnám elnevezni. Én maximálisan egyetértek 
a Rétság Jásztelek-puszta névvel. Ez ki fog férni, nem lesz túl hosszú. 
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Jávoka János  képviselő: Én is erre gondoltam eredetileg, csak túl hosszúnak ítéltem meg.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Nekem a lakosság a Börzsönyi utcát javasolta.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a Jásztelek-puszta elnevezéssel egyetért. 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
233/2019.(XI. 29.) számú Kt. határozat: 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta Rétság közigazgatási területén 
elkészült autóbuszmegálló- hely elnevezésére tett javaslatot. 
A Képviselő testület elfogadja az új buszmegálló helyre javasolt, 
„Rétság, Jásztelek-puszta” megálló- hely elnevezést. 
A Képviselő-testület egyetért azzal a javaslattal, hogy az új buszmegálló 
hely műszaki átadás-átvételét követően, a Polgármesteri Hivatal kezdje 
meg a szakhatósági engedélyek beszerzését, majd azok alapján 
kezdeményezze a KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI 
Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaságnál az új, 
„Rétság, Jásztelek-puszta”  megálló- hely, menetrendben történő 
rögzítését és működtetését. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Hegedűs Ferenc képviselő: Azt azért tudni kell, hogy nem biztos, hogy az idén már meg fog állni ott 
a busz. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megkérdezem a jelenlévő állampolgárokat, hogy kívánnak-e élni a 
hozzászólás lehetőségével? 

 
 
7.) Szerződéskötés jóváhagyása: Körúti Színház 

                 Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
 

Varga Dávid Géza  PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta ezt a 
napirendet. Vita nélkül, 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
234/2019.(XI. 29.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a Körúti Színház 
2019/20-as bérletes előadássorozatával kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást 
jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándornét a szerződés aláírására. 
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Határidő: 2019. október 29. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 

 
8.) Tájékoztató követelések állományáról 

           Előterjesztő: mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

Varga Dávid Géza  PVB elnök: Lontai Anita a bizottsági ülésen tájékoztatta a bizottsági tagokat a 
követelésállományokról. Az adósságokról elmondható, hogy minden adónemben csökkent a 
kintlévőség, kivéve a gépjárműadót. Ennek az lehet az oka, hogy még nem értek be azok a 
befizetések, amelyeket szeptember 16-ig kellett teljesíteni. Az összeg év végéig várhatóan csökkenni 
fog, hiszen a felszólításokra is történnek majd befizetések. Jól összeállított beszámolót kaptunk 
kézhez, amelyet 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasoltunk a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény? 
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Kiegészítésképp elmondanám, hogy a bérleti díj 
tartozás megszűnt, egy összegben befizette a tartozását a bérlő. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Meg szeretném köszönni Anita munkáját. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  

  
235/2019.(XI. 29.) számú Kt. 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 érintetettől – a jogszabályokban rögzített lehetőségek 
figyelembevétele mellett – továbbra is aktív közreműködését és 
számokban kimutatható eredményes munkát vár. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
9.) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől 
                 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza  PVB elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban kettő kérdés hangzott el. Az egyik a 
címerhasználatra vonatkozott. Elhangzott egy kérdés arról, hogy a szeptemberi hónapban miért volt 
olyan kiemelkedően magas (474.000 Ft) a segélykifizetés. Polgármester úr tájékoztatást ígért a mai 
ülésre ebben a témában. 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság a beszámolót. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester felolvassa a Hegedűs Ferenc képviselőnek írt tájékoztatót.  
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Hegedűs Ferenc képviselő: Eddig általában 90-100-110.000 Ft kifizetések voltak. Szeptemberben, a 
választások előtt pedig 474.0000 Ft volt. Csak megkérdeztem, hogy mi indokolta ezt. Nincs 
probléma, szerencsére van rá pénz, csak ez megütötte a szememet.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez becsületesen össze lett foglalva a számok tükrében. Iszonyatos 
mennyiségű kórházból hazaérkező, krónikus beteg, daganatos beteg adott be kérelmet. Ez most 
nem a 3.000 Ft-os történet volt.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Csak a többlet miatt kérdeztem, örülök, hogy segítettünk az 
embereknek, többet nem kívánok beszélni róla.  
 
Jávoka János  képviselő: Az elmúlt időszakban teljesen mindegy volt a bizottság összetétele, az 
eléjük került kérelmek alapján születtek meg a döntések. Év vége felé magasabban szoktak lenni a 
számok. Nehéz döntést hozni olyan emberek vonatkozásában, akiket ismerünk, akikről tudjuk, hogy 
milyen körülmények között élnek. A Szociális Bizottság mindig jó döntéseket hozott.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Semmi személyeskedés nem volt a kérdésben.  
A 201. határozattal kapcsolatban történt valami előrelépés? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Skiccet láttunk, az építési hatóságon ezen kívül más nem található. A 
lakók egész másról tájékoztattak, hogy mi készül ott. A kérelmezőt kell megkérdezni.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A 202. határozattal kapcsolatban mi volt a szóbeli javaslat? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem mennék ebbe bele. Mindig jön újabb javaslat. Szendehelyen 
megnéztem a konténer-étkezdét. Számos szegmens szól mellette.  
Jogod van felkapni a fejed a magasabb összegre, de ezt észrevehetted volna akkor is, amikor 
utalványoztál. Ha nézted volna a neveket, akkor ezt a kérdést nem teszed fel.  
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Mikor darabonként aláírtad, akkor fel sem tűnt, hogy 
ez mekkora összeg. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a beszámoló elfogadásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a beszámolót .  
 
S Z Ü N E T 17.00 órától 17.13 óráig. 
 
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S: 
 
Kotroczó Balázs: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Polgármester úr!  
A Városi Nyugdíjas Klub november 5-én adott be hozzájárulási kérelmet az önkormányzat részéről 
színházlátogatás belépőjegyeihez. Lassan egy hónapja beadtuk, érdemben nem történt semmi. A 
mai testületi ülésre ezt elő kellett volna terjeszteni.  
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: A jelenlegi költségvetési rendelet szerint van egy 
Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport, akinek van tagsága státuszhoz kötötten. Ez az 
alpolgármester, a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese és a Szociális Bizottság elnökhelyettese. Van 
egy SZMSZ szerinti Társadalmi Kapcsolatok Bizottság, aminek még nincs feladat- és hatásköre. 
Egyeztettünk Dáviddal, és arra a megállapodásra jutottunk, hogy a költségvetési rendelet szerinti 
bizottság az, amelyik pillanatnyilag működőképes. A tagokkal volt probléma, hiszen alpolgármester 
nincs. A Szociális Bizottság a közelmúltban tartotta meg az alakuló ülését, akkor választottak 
elnökhelyettest. A PVB kedden választott elnökhelyettest. Jelenleg a TKM működőképes, már tudnak 
dönteni. A jövő héten lesz rendkívüli ülés, arra az ülésre már bekerülhetnek a leadott kérelmek.  
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Kotroczó Balázs:  Szó volt a polgármesteri beszámolóban a Petőfi utca és a Radnóti utca szakaszán 
közlekedő nehéz gépkocsiokról. Ez nem mostani probléma. Arról volt szó, hogy fognak jelezni ma 
rendőrségnek. Ez zsebbe menő dolog.  
A Szociális Bizottsággal kapcsolatban, mint korábbi tag, annyit szeretnék mondani, hogy eddig is az 
volt az egyik kiugró hónap.  
A Kossuth utca -Rákóczi út torkolatával kapcsolatban az a javaslatom, hogy a kivitelező cég 
vezetőjét kell számon kérni az előzőleg elvégzett munka minőségéről. 2016-ban valamit biztos, hogy 
nem jól csináltak meg.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tudomásomra jutott, hogy Tolmács külterületén lévő, nekünk 
szomszédos terület magánkézbe került. Vélhetően oda is történt törmelékszállítás.  
 
Jávoka János  képviselő: A gyakorlótérre építési törmeléket hordanak. A tulajdonos hordatta oda 
útalapnak.  
Én is tapasztaltam már azon a területen tűzifát szállító teherautót.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Miért nem csinál magának utat a tulajdonos? 
 
Kotroczó Balázs:  Oda kell erre figyelni.  
Mi az oka, hogy 11 nap elteltével jutott be a polgármester az irodájába? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Kettő nap volt. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Plusz egy hét. Hiszen a következő hétre még oda beszélted meg az 
átadás-átvételt. Én nem szóltam erről, nem panaszkodtam. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Én három hónap elteltével tudtam beköltözni, mert olyan állapotban volt 
az iroda.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Pontosítsunk. Az, hogy te nem akartál bemenni, az más dolog. Az, 
hogy ott 40 éves padlószőnyeg volt, az más dolog. Hegedűs Ferenc akkori polgármester jól tudta, 
hogy ha nem indul polgármesteri választáson, akkor oda fog menni valaki hétfőn.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Nem volt kitiltva senki. Bár öt évig sem jöttél egyszer sem hozzám. 
 
Varga Nándorné intézményvezető helyettes: Mint intézményvezető azt szeretném elmondani, hogy 
rengeteg programunk van decemberben. Sok olyan dolog történt, ami engem sokként ért. Elsőként, 
hogy az egyik munkatársunk felmondott. Innentől kezdve a hangosítás, világítás egy főre szakad. A 
következő ülésre szeretném benyújtani majd, hogy mit szeretnénk ezzel kezdeni.  
Az Adventi gyertyagyújtást a Rétsági Fiatalok Rétságért mindig felvállalták. Most megbeszéltük 
Dáviddal, hogy az idei első gyertyát a Kereplős bál végén fogják meggyújtani. A következő 
gyertyagyújtás 8-án 17 órakor lesz. 15-én a református gyülekezet gyújtaná meg a 16 órakor 
kezdődő koncert után. A negyedik gyertyát december 21-én, a Mindenki Karácsonya rendezvény 
keretein belül gyújtanánk meg.  
A Mindenki Karácsonyán 13 órától kezdődik a karácsonyi vásár. 15 órától kezdődnek majd a 
kézműves foglalkozások. 17 órától kezdődik a színházteremben a program. Ezután lenne a kinti 
program. 
Balogh Antal tájékoztatott, hogy megbeszélte két képviselővel, hogy 13-án nagykoncertet ad. Én úgy 
tudom, hogy aznap van a Képviselő-testületi ülés is. A hangosítás fele és Tamás is az ülésen van. 
Antal olyan tájékoztatást kapott, hogy a KT ülés csütörtökön lesz. Én erről semmit nem tudok.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nehéz olyanra válaszolni, amiről nem tudok. A Képviselő-testületet 
sokszor próbálják lebeszélni arról, hogy ülésezzen abban az időpontban, ami a munkatervünkben 
van. Ha lesz hivatalos információnk, akkor megbeszéljük.  
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Hegedűs Ferenc képviselő: Én annyit tudtam, hogy akar ilyen rendezvényt.  
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Ti úgy látjátok, hogy semmi akadálya annak, hogy 
december 13-án testületi ülés legyen? 
 
Többen:  Nincs akadálya. 
 
Jávoka János  képviselő: A Mindenki Karácsonyáról én már szeptemberben egyeztettem Kelemen 
Ágival, de már nem vagyok tagja a bizottságnak, úgyhogy kérem Dávidot, hogy vegye fel a 
kapcsolatot Ágival.  
 
Varga Dávid Géza  PVB elnök: Évek óta ugyanúgy zajlik a Mindenki Karácsonya. Ez egy jó 
koncepció, nincs értelme változtatni rajta. A TKB jövő hét elején össze fog ülni. 
Köszönöm, hogy Jávorka képviselő társam foglalkozott a dologgal.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Főzni akartok továbbra is? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezt nem most kell megbeszélni. 
Van-e még valakinek közérdekű kérdése? Nincs. 
 

 
10.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 

végzett polgármesteri munkáról 
                 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Örülök, hogy kaptunk egy olyan polgármesteri beszámolót, amiből az 
látszik, hogy a polgármester dolgozott, és erről be is számol felénk.  
Azt gondolom, hogy a harci járművek megszerzésére irányuló lehetőséget meg kellene ragadni.  
Ezúton is gratulálunk Óvári Jánosnak a kitüntetéshez, melyet a Nógrád Megyei Őszi Tárlaton 
vehetett át.  
A Penta annak idején kérte, hogy járuljunk hozzá, hogy a Kossuth és Rákóczi út kereszteződésénél 
rendes alapot tudjanak csinálni. Ez akkor nem készült el, nem tudom, ki vette át azt a munkát. 
Reméljük, most rendesen megcsinálták, és akkor helyreállt a pénzünk.  
A közlekedésfejlesztési pályázat műszaki átadását miért kellett megismételni, miért nem kaptál 
meghívást? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Arra nem tudok válaszolni, hogy miért nem kaptam meghívást. A 
második átadás-átvételkor a Kormányhivatal törvényességi felügyelője – aki jelen volt -, Hegedűs 
Ferenc átadó polgármester, Mezőfi Zoltán jelenlegi polgármester, jegyző, és még egy 
kormányhivatali dolgozó voltak ott. 18-ára volt kitűzve az átadás, formai kifogás volt, hogy nem 
voltam ott. Minden gond nélkül megismételtük. Még januárban is lesz egy bejárás. Most jön majd a 
forgalmi része. 
A harckocsi azért érdekes, mert a hatástalanítás nagyon sokba kerül. 
 
Varga Dávid Géza  PVB elnök: Elhangzott, hogy nyertünk a bölcsőde pályázaton. Hivatalos értesítő 
van erről? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nincs papír még róla, de eléggé megbízható forrásból tudjuk. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatót.  
 

 
11.)  Egyebek  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kinek van közérdekű bejelenteni valója? 
 
Varga Dávid Géza  PVB elnök: A keddi bizottsági ülés egyik napirendi pontja volt, amit a Testületnek 
nem kellett tárgyalni, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Bencsok Péter személyében 
elnökhelyettest választott. Jó munkát neki.  
A 32 hektárral kapcsolatban szárnyra kelt egy olyan információ, hogy azon a területen kukoricát 
fognak termelni.  
A művelődési központ megüresedett állására a közösségi oldalon megjelent egy felhívás, hogy 
munkatársat keres a művelődési ház. Ez nem így működik. Az a bér automatikusan zárolódik, annak 
feloldását a Testületnek kell előbb jóvá hagyni. Tehát a közösségi oldalon megjelent hirdetés még 
nem is aktuális. 
 

 
12.)  Alpolgármester megválasztása 

             Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: technikai szünet keretében zajlik a szavazás.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Az a véleményem, hogy az a legelemibb dolog, hogy a Képviselő-
testület azt a személyt válassza meg alpolgármesternek, akit a polgármester javasol, akivel ő együtt 
szeretne dolgozni. Az eddigi ciklusokban is ez volt a gyakorlat. 
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: A szavazás előkészítése megtörtént, a 
szavazatszámláló bizottság kettő tagja jelen van, el lehet végezni a munkát.  
 
A szavazás lezajlik. 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A Szavazatszámláló Bizottság megállapította, hogy a szavazás 
megkezdése előtt az urna üres volt. A szavazás után 5 szavazat volt az urnában, amely mind 
érvényes volt. Jávorka János alpolgármester jelöltre az igen szavazatok száma 3, a nem szavazatok 
száma 2.  
A Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy a szavazás során Jávorka János nem került 
megszavazásra.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több napirendi pont nincs, az ülést 18. 07 órakor bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                             Dr. Varga Tibor 
                           polgármester                                                                     jegyző 
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                        Varga Dávid Géza                                                           Jávorka János 
                       jegyzőkönyv hitelesítő                                                 jegyzőkönyv hitelesítő 
 


