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5. számú 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2020. március 12. napon 
17.20. órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli nyílt ülésen. 
 
 
 
Jelen vannak:     

Mezőfi Zoltán  polgármester 
Bakó Mónika  képviselő 
Bencsok Péter  képviselő 
Hegedűs Ferenc  képviselő  
Jávorka János  képviselő 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő 
Varga Dávid Géza  képviselő 
Fodor Rita Mária  jegyző helyettes 
Majnik Tamás  RTV munkatárs 
Busainé Terman Viktória  jegyzőkönyvvezető 
3 fő érdekl ődő  

 
 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. 
Megállapítom, hogy 7 jelenlév ő képviselővel Rétság Város Önkormányzat határozatképes. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére megkérem Varga Dávid Géza  és Dr. Szájbely Ern ő képviselő 
urakat. Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy 7 egyöntet ű igennel  
támogatták. A mai soron kívüli ülésre egy új napirend felvételét javaslom, A koronavírus 
terjedését megel őző óvintézkedés lehet ősége  címmel. Kérem, szavazzon, aki ennek a 
napirendi pontnak a felvételével egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 
egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirend felvételét.  
Kérem, szavazzon, aki az így kialakult napirend  tárgyalásával egyetért. Megállapítom, hogy 
a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet, és a következő 
sorrendben tárgyalja azt:  
 
1) A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/60-1/2020.  iktatószámú törvényességi 

felhívásában megfogalmazottak végrehajtása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

2) Fogorvosi tevékenységre kötött szerz ődés felmondása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

3) Vállalkozási szerz ődés jóváhagyása (OMEXOM Kft. – Piac tér oszlopkivál tás) 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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4) Védőnői munkakör betöltésével kapcsolatos döntések meghoz atala 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
5) Szabályzatok jóváhagyása 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
6) Alpolgármester megválasztása 

 
7) A koronavírus terjedését megel őző óvintézkedés lehet ősége 
     Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnöke 
 

1.) A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/60-1/2020 . iktatószámú 
törvényességi felhívásában megfogalmazottak végreha jtása 

     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a 
napirendet. Megadom a szót a bizottság elnökének. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Képviselő-
testületi ülés előtt tartotta meg ülését, ahol 7 taggal végig határozatképes volt.  
Ezzel a napirenddel kapcsolatban elhangzott néhány vélemény. Elhangzott, hogy akkor fel 
lett hívva a figyelmünk a törvénytelenségre, ezzel szemben módosítás nem történt. A jegyző 
felelőssége volt még firtatva ezzel kapcsolatban. A rendelet-tervezet és a határozati javaslat 
elfogadását 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Bizottság a Képviselő-
testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Jávorka János képviselő: Ez a kérdés bizonyítja, hogy a jegyzőnek mennyire fontos, 
meghatározó szerepe van egy önkormányzat működésében, tevékenységében. 
Visszaemlékezve arra a sok évre, amelyben részt vettem az önkormányzat működésében, 
nagyon kevés olyan dolog volt, amikor törvényességi észrevételt tett a NMKH az 
előterjesztésekhez kapcsolódóan. Mikor valamilyen előterjesztést készít valaki, akkor abban 
nem szégyen konzultálni az illetékes szakemberekkel, jegyzővel. Akkor elkerülhetők az ilyen 
malőrök. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy tartsuk szem előtt azt a figyelmeztetést, amit 
az adott napirendhez bármelyik képviselő megtehet. Mindenki foglalkozzon körültekintően az 
adott előterjesztéshez kapcsolódó jogszabályokkal.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A jegyzőnek nagyon fontos feladata van az önkormányzat 
életében. Jegyző nélkül az önkormányzat nem működik. Én voltam az előterjesztő. 
Megbíztam a jegyzőben. Nem szeretnék arra kitérni, hogy mi és hogy történt. Egyetértek 
azzal, hogy a jegyzőnek észrevételezni kellett volna ezt a dolgot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzon, aki a 
kiosztott rendelet-tervezet elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
…./2020.(III. …..) önkormányzati rendelete 
 
az Önkormányzat Szervezeti és M űködési Szabályzatáról szóló 
1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáró l 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. §(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja 
 

 
1.§ 

 
A Rendelet 46.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
46.§ (2) „A Képviselő-testület a fontosabb önkormányzati feladatok ellátására a következő 
állandó bizottságokat hozza létre: 
a) 8 fős Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
b) 7 fős Szociális Bizottság 
c) 4 fős Társadalmi Kapcsolatok Bizottság” 
 

2.§ 
 

A Rendelet 3. számú melléklet 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

5.§ „A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 
 

Munkakör megnevezése  

Engedélyezett létszám 

2020. február 
28-ig (fő) 

2020. 
március 1-

től (fő) 

Polgármester 1,0 1,0 

Jegyző, aljegyz ő 1,0 1,0 

Hatósági és Igazgatási Csoport 
 

 

- ügykezelő  2,0 2,0 

- szociális ügyintéző 1,0 1,0 

- építéshatósági ügyintéző  2,0 0,0 

- hatósági ügyintéző 1,0 1,0 

Hatósági és Igazgatási Csoport összesen: 6,0 4,0 

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 
 

 

- csoportvezető 1,0 1,0 

- adó ügyintéző 1,0 1,0 

- munkaügyi ügyintéző 1,0 1,0 

- költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási  ügyintéző  3,0  3,0 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport közszolgálati tis ztvisel ők 
összesen 6,0 6,0 

- takarítón ő (MT) 0,75 0,75 

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport összesen 6,75 6,75 

Városgondnok 1,0 1,0 

Mindösszesen: 15,75 13,75 

- előzőből: körzeti ellátás 2,0 0,0 

                  közszolgálati tisztviselő 12,0 13,0 
.” 
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3.§ 
 

(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 13/2019.(XI.21.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
     Fodor Rita Mária                                                                                     Mezőfi Zolán 
            jegyző/h.                                                                                             polgármester 
 
 
 
 
 
Záradék 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. március …... 
 
 
  
                                                          Fodor Rita Mária        
                                                                   jegyző/h.               
 
 
 
 

Indokolás 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 19-én megtartott ülésén 
fogadta el a 13/2019.(XI.21.) önkormányzati rendeletét, mely az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019.(II.13.)  önkormányzati rendelet 46.§ 
(2)bekezdését, valamint az 58.§ (1) bekezdését módosította.   
A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/60-1/2020. iktatószámon törvényességi 
felhívással élt az elfogadott rendelettel kapcsolatban, melyről megállapította, hogy több ok 
miatt jogszabálysértő.  A rendelet hatályon kívül helyezésére a polgármester 2020. március 
20. napjáig köteles intézkedni.      
 

Részletes indokolás 
1.§ 

A Képviselő-testület szándéka szerint a korábbi két bizottság helyett három bizottságot kíván 
létrehozni.  A megválasztott bizottsági tagok létszáma eltér az 1/2019. (II.13.) önkormányzati 
rendeletben meghatározottaktól. A Rendelet 1. §-a a képviselő-testületi szándék szerint 
szabályozza a bizottságok számát, a létrehozott bizottságok elnevezését.  
 

2.§ 
 
A Rendeleten átvezetésre kerülnek a Polgármesteri Hivatalban bekövetkezett személyi 
változások. 2020. február 10. naptól a Képviselő-testület egy fővel növelte az ügykezelői 
álláshelyeket. Március 1. naptól az építéshatósági feladatok a Kormányhivatalhoz kerültek.  
 

3.§ 
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Záró rendelkezéseket tartalmazza. Tartalmazza továbbá a törvénysértő 13/2019. (XI.21.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.  
 
 
 

Hatásvizsgálat 
 
A rendelettervezet hatásai  
 
Társadalmi hatás: Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.  
Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletnek költségvetési, gazdasági hatása nincs.  
Környezeti és egészségi következmények: A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre 
vagy az egészségre gyakorolt hatása.  
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az adminisztrációban bekövetkező változás 
nincs.  
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A Nógrád Megyei Kormányhivatal 
NO/TFO/60-1/2020. iktatószámon törvényességi felhívással élt az elfogadott rendelettel 
kapcsolatban, melyről megállapította, hogy több ok miatt jogszabálysértő.  
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
nincs                 
 
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS M ŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  
1/2019. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

1.  számú függelékének módosítása 1 

 

A Képvisel ő- testület tagjai és elérhet ősége 
  
     

POLGÁRMESTER 

NÉV CÍM TELEFONSZÁM E-MAIL 

Mezőfi Zoltán Petőfi u. 11. 35/550-100 polgarmester@retsag.hu  

 

 

POLGÁRMESTER 

NÉV CÍM TELEFONSZÁM E-MAIL 

Bakó Mónika Jókai u. 35. 30/788 28 49 bako.monika.13@gmail.com 

                                                           
1
 Hatályos 2020. március …. naptól 
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Bencsok Péter Búzavirág u. 7. 30/680 49 00 bencsok@gmail.com  

Hegedűs Ferenc Szőlő u. 4. 30/940 50 74 info@muszakivizsga.net  

Jávorka János Hunyadi sor 3.A 20/949 28 03 javorka51@freemail.hu  

Dr. Szájbely Ernő Rákóczi út 34. I. 
em. 1. 20/386 30 41 fogaszat@wnet.hu  

Varga Dávid Géza Korányi út 12. 20/482 29 41 vdaidgeza@gmail.com  

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS M ŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  
1/2019. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

2. számú függelékének módosítása 2 

A Képvisel ő- testület bizottságai: 

 

PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG  

 
elnök:             Varga Dávid Géza 
képviselő tagok:                  Bencsok Péter (elnökhelyettes) 
                                  Bakó Mónika 
             Hegedűs Ferenc 
             Dr. Szájbely Ernő   
nem képviselő tagok:  
            Bulejsza Jánosné 
                                           Kramlik Károly 
            Ludányi Ákos 

 
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG  

 
elnök:    Hegedűs Ferenc 
képviselő tagok: Bakó Mónika (elnökhelyettes) 
   Bencsok Péter 
   Jávorka János 
   Varga Dávid Géza 
nem képviselő tagok: 
   dr. Tóth Mária 
   Seres Ágnes 
 
 

                                                           
2
 Hatályos 2020. március ... naptól 
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TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA 
 
 

elnök:    Bencsok Péter 
képviselő tagok: Bakó Mónika 
   Hegedűs Ferenc 
   Varga Dávid Géza 
                                                                                     

 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2020. (III. 12.) számú Kt. határozat:   

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/60-1/2020. iktatószámú 
törvényességi felhívásában megfogalmazottak végrehajtásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület jogszabálysértés miatt a 224/2019. (XI.19.) Kt. 
határozatot visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 

 
2.) Fogorvosi tevékenységre kötött szerz ődés felmondása 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Dr. Szájbely Ernő fogorvos kezdeményezte, hogy közös 
megegyezéssel megszűntetésre kerüljön a szerződése.  
Ezzel a napirenddel kapcsolatban a határozati javaslatok kidolgozásával kapcsolatban 
hangzott el néhány pontosítás, kiegészítés. Elhangzott, hogy doktor úr 50 éven keresztül 
végezte munkáját a városban. Ez példátlan, szeretnénk megköszönni főorvos úr munkáját. 
Az első határozati javaslat elfogadása előtt egy fő érintettséget jelentett be, itt 6 igen 
szavazattal, a második és a harmadik határozati javaslatnál 7 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolta a Bizottság a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.   
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Mint ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam, volt 
polgármesterként és képviselőként is köszönöm doktor úr munkáját, és további jó 
egészséget kívánok! 
 
Jávorka János képviselő: Sajnálom, hogy főorvos úr így döntött. Példa értékű, hogy egy 
ember egy településen kezdi el praxisát, és 50 év múlva fejezi azt be. Közelebbről 2002. óta 
ismerem képviselő urat. Nagyon precízen, minden témára kiterjedően fogalmazta meg 
minden témában a véleményét. Megköszönöm az 50 év alatt a köz érdekében végzett 
szakmai és önkormányzati munkáját is. Az ő hathatós közreműködésével került Rétságra 
mentőállomás, szakorvosi rendelések, stb. Bízom benne, hogy a jövőben is mindent 
megtesz Rétság érdekében. Köszönjük a munkáját, ez nem kis teljesítmény, csak gratulálni 
lehet hozzá.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Ambivalens érzésem volt, mikor olvastam doktor úr kérését. 
Orvosként egy településen dolgozni már önmagában egy közéleti tevékenység. Mellette 
önkormányzati képviselőség 35 évig. Nem volt még erre példa Rétságon. Ez a feladat 
kötelezően ellátandó feladat az önkormányzat számára. Eddig nem éreztük annak a súlyát a 
vállunkon, hogy van ellátatlanság az egészségügy területén. Remélem, ezután sem fog 
megjelenni ez a teher a vállunkon. Örülök, hogy a bizottsági ülésen felmerült a szolgálati 
lakás kérdése. Ez segíthet az ellátási gondok leküzdésében. Várhatók még személyi 
változások az egészségügyi ellátás terén. Ez további feladatot és felelősséget fog róni az 
önkormányzat képviselő-testületére. Főorvos úrnak további munkájához jó egészséget 
kívánok! 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Szeretném megköszönni a méltatásokat és az elismerő 
szavakat. A továbbiakban is igyekszem a város érdekében dolgozni.  
Érintettség miatt az első határozati javaslatra nem szavazok.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a szerződés megszűntetéséről szóló 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2020. (III. 12.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
fogorvosi tevékenységre kötött szerződés felmondásáról készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület elfogadja Dr. Szájbely Ernő főorvos kérését és a 
fogorvosi tevékenység ellátására 2013. június 12-én kötött szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetését 2020. május 31. nappal 
elfogadja. 
 
Határidő: szöveg szerint. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a pályázatról szóló határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2020. (III. 12.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
fogorvosi tevékenységre kötött szerződés felmondásáról készített 
előterjesztést.  
 
A fogorvosi alapellátást, mint kötelező önkormányzati feladatot a 
Képviselő-testület 2020. július 1. naptól feladatellátási szerződéssel 
vagy közalkalmazott alkalmazással kívánja ellátni. Az önkormányzat 
igény esetén szolgálati lakást biztosít. 
 
A fogorvosi munkát széles körben az egészségügyi közlönyben és a 
helyi honlapokon kell a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével 
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meghirdetni. A hirdetményeket eredménytelenség esetén 
folyamatosan közzé kell tenni. 
 
Határidő: 2020. március 26. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a foglalkoztatásról szóló határozati 
javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
44/2020. (III. 12.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
fogorvosi tevékenységre kötött szerződés felmondásáról készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a fogorvosi szolgálaton két közalkalmazotti és 
egy részfoglalkozásban ellátott munkavállalói státuszt az alábbiak 
szerint szüntet meg: 
- szakasszisztensi státusz megszűnésévek időpontja: 2020. 
szeptember 30. 
- általános asszisztensi státusz megszűnésének időpontja: 
2020. augusztus 15. 
- takarítói státusz megszüntetésének időpontja: 2020. június 30. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a munkáltatói jogkörök gyakorlóit a 
közalkalmazotti jogviszonyok és a munkavállalói jogviszony 
megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.  
 
A státuszok megszüntetésével kapcsolatos költségeket a Képviselő-
testület a 2020. évi költségvetésben biztosítja.  
 
Határidő: vonatkozó jogszabályok szerint 
Felelős: szöveg szerint  
 

3.) Vállalkozási szerz ődés jóváhagyása (OMEXOM Kft. – Piac tér oszlopkivál tás) 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Egy kisfeszültségű oszlop kiváltásáról van szó a Piac téren. 
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 
a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
45/2020. (III. 12.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
OMEXOM Magyarország Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés 
jóváhagyásáról készített előterjesztést.  



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                      5/2020. (03. 12.) számú 

jegyzőkönyv 

10 

 

 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező a Piactér 17. 
szám alatti oszlopok kiváltására vonatkozó szerződést jóváhagyja. A 
vállalkozási díj 2.378.000 Ft + Áfa összegét a 2020. évi 
költségvetésben biztosítja. 
 
 
Határidő: 2020. március 19., majd szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
4.) Védőnői munkakör betöltésével kapcsolatos döntések meghoz atala 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A 2. számú védőnői körzetben dolgozó kolléganő 
nyugállományba vonulási szándékát jelentette be. Vita ezzel kapcsolatban nem alakult ki.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja 
a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás? A kisgyermekes anyukák annyit fognak 
ebből érzékelni, hogy a helyettesítő kolléganőnek kétszer annyi dolga lesz. Sajnos ez is 
hiányszakma. 
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
46/2020. (III. 12.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
nyugdíjazás miatt megüresedő védőnői álláshely bérének feloldásáról, 
párhuzamos foglalkoztatás engedélyezéséről és védőnői pályázat 
kiírásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testülete a II. számú védőnői körzetben nyugdíjazás miatt 
megüresedő álláshely bérét feloldja. A 4 hónap munkavégzés nélküli 
felmentési időre a párhuzamos foglalkoztatást biztosítja.  
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező védőnői munkakör 
betöltésére készített pályázati kiírást jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi 
Zoltán polgármestert a pályázati felhívás nyilvánosságra hozatalára. 
Sikertelen pályázat esetén az álláshelyet folyamatosan hirdetni kell.  
 
Az új védőnő kinevezéséről a Képviselő-testület dönt. 
 
Határidő: pályázati felhívás publikálására 2020. március 19, majd 
szöveg szerint. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

Rétság Város Önkormányzata 

 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
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területi véd őnő 

munkakör betöltésére a II. számú véd őnői körzetben.  

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Nógrád megye, 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott területi 
védőnői feladatok ellátása a II. számú védőnői körzetben. A körzethez Rétság város Rákóczi út 
páratlan oldala felőli településrész és Bánk község tartozik. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

− egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma 
− magyar állampolgárság, 
− cselekvőképesség, 
− büntetlen előélet, 
− felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek. 

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent: 
− hasonló munkakörben szerzett több éves szakmai tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások : 

− részletes fényképes szakmai önéletrajz, 
− iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata, 
− 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás 
− a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az 

eljárásban résztvevők megismerhetik, 
− a pályázó nyilatkozata, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat 

megtárgyalását 

A munkakör betölthet őségének id őpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. április 01. naptól tölthető be. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2020. …………………….. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezőfi Zoltán polgármester nyújt, a 
35/550-100 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
− Postai úton a pályázatnak Rétság Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) Kérjük a borítékon feltüntetni a  
„Védőnői pályázat”  szöveget. 

− Elektronikus úton Mezőfi Zoltán polgármester részére a polgarmester@retsag.hu 
e-mail címen keresztül 

− Személyesen: Rétsági Polgármesteri Hivatal titkársága, Nógrád megye, 2651 
Rétság, Rákóczi u. 20. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat kiírója a képviselő-
testületi ülésen meghallgatja és dönt a védőnő személyéről. A pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2020. ……………….. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje: 
www.retsag.hu 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2020. ……………….. 
 

5.) Szabályzatok jóváhagyása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Három új szabályzat került elénk. Ezek kötelező 
szabályzatok, vita nem alakult ki.  
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönjük az elvégzett munkát pénzügyi vezető asszonynak.  
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslat, kérem, szavazzon, aki a kiosztott 
határozati javaslattal egyetért.   
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
  
47/2020. (III. 12.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
szabályzatok jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
 
1.) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, a 
vagyonnyilatkozat átadásáról, nyilvántartásáról a 
vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelméről és a 
vagyongyarapodási vizsgálat eljárási rendjéről szóló szabályzatot; 
2.) Integrált kockázatkezelési szabályzatot; 
3.) Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzatot 
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jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
6.) Alpolgármester megválasztása 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Dr. Szájbely Ernő urat javaslom alpolgármesternek.  
 
T E C H N I K A I  S Z Ü N E T  17.47 órától 17.58. óráig. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Felkérem a szavazóbizottság elnökét, hogy számoljon be a 
szavazás eredményéről.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte munkáját. Az urnában 
7 érvényes szavazat volt. Érvénytelen szavazat nem volt. A leadott nem  szavazat száma 4 
volt, a leadott igen  szavazatok száma pedig 3 volt.  
Dr. Szájbely Ern őt nem választotta  meg a Képviselő-testület alpolgármesternek .  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A mai ülés napirendjei jórészt a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
törvényességi észrevételei kapcsán lettek összeállítva. Ezt a napirendet is érinti ez. A mai 
napon felhívták a figyelmemet arra, hogy a kibontakozó járvány kapcsán többletfeladatok 
fognak megjelenni az önkormányzatoknál, a polgármestereknél. Kötelező gyakorlat a 
helyettesítéséről gondoskodni. Beállhat egy olyan helyzet is, ahol folyamatos munkavégzés 
miatt folyamatos döntéseket kell hozni. Nagyon remélem, hogy ennek a súlyánál fogva 
valamikor a közeli jövőben át tudjuk ugrani az alpolgármester megválasztására vonatkozó 
polgármesteri javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Van hat képviselő, javaslom, hogy menjél sorban a névsoron. 
Megtehetjük ezt a város érdekében. Nem csak két képviselő van itt melletted.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ebbe most nem megyünk bele.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, lezárom a napirendet. 

 
7.) A koronavírus terjedését megel őző óvintézkedés lehet ősége 

         Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnöke 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Kormány rendkívüli bejelentésének figyelembe vételével 
vettük fel ezt a napirendi pontot, melynek a Művelődési Központ és Könyvtár nyitva tartása a 
témája. Vita nem alakult ki, a könyvtár teljes, a művelődési központ részleges bezárásáról 
szavaztunk. A kis csoportos, előre bejelentett foglalkozások meg lennének tartva, a dolgozók 
egyébként zárt ajtók mögött folytatnák munkájukat. A kialakult javaslatot 7 egyöntetű igen 
szavazattal támogatta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel, hozzászólás? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Javasoltam a bizottsági ülésen, hogy a balassagyarmati vagy a 
váci kórház részére vásároljunk egy lélegeztető gépet. Ezen kívül adnék lehetőséget az 
idősebb lakosságnak, hogy telefonon leadja a bevásárló listáját a Polgármesteri Hivatalban, 
és egy fiatal bevásárolna neki annak érdekében, hogy minél kevesebbet kelljen otthonról 
kimozdulnia az idősebb embereknek, hiszen ők a legveszélyeztetettebb korosztály. Erre már 
sok önkormányzatnál van példa. Segítenünk kellene.  
 
Jávorka János képviselő: Számtalan hír jelenik meg a médiában. Arra kérem a tisztelt 
rétsági lakosságot, hogy nem kell túlragozni sem ezt a kérdést, de nem kell alábecsülni sem. 
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Az olaszországi példa jól mutatja, hogy mit tud ez a vírus okozni. Azt kérem, hogy az 
idősebbek is és a fiatalabbak is minél kevesebbet legyenek csoportokban, kollektívákban, 
ezáltal kerülhető el a fertőzés veszélye. Szerintem számtalan intézkedés lesz még az 
elkövetkező napokban a Kormányzat részéről. Ezekben lehetnek korlátozások is. Türelmet 
és megértést kell tanúsítanunk, hisz ezek a mi érdekeinket szolgálják.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az operatív törzs készít olyan tájékoztatókat az idősek 
részére, amelyek segítik a tájékozódást a kialakult helyzetben. Kérem ezeket a Rétság TV-
ben is és a honlapokon is közzétenni. Én is kérem, hogy figyeljenek oda az emberek, viszont 
a pánikkeltésnek nincs értelme.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A fokozott odafigyelésre hangzottak el javaslatok. Amennyiben 
van olyan kérésük, amiben az önkormányzatra számítanak, azt tegyék meg. Eddig is 
segítettünk, amiben tudtunk, ezután is fogunk. A házigondozóktól is kérünk segítséget az 
igények felmérésében. Képviselő társaimnak dolga, kötelessége, hogy a lakókörnyezetükben 
élőkre figyeljenek.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
48/2020. (III. 12.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a 
koronavírus terjedését megelőző óvintézkedés lehetőségéről szóló 
napirendet. 
 
A Képviselő-testület 2020. március 13-tól határozatlan időre elrendeli a 
Városi Könyvtár bezárását.  
A Művelődési Központban az állandó kiscsoportok működését 
biztosítani kell, más látogatók előtt az intézményt be kell zárni.  
 
Határidő: 2020. március 13. 
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nincs több napirend, az ülést 18. 05 órakor bezárom.  
 

Kmf. 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                Fodor Rita Mária 
                  polgármester                                                                            jegyző 

 
 
 
 
 

Varga Dávid Géza                                                              Dr. Szájbely Ern ő 
jegyzőkönyv hitelesítő                                                         jegyzőkönyv hitelesítő 

 


