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Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2020. július 14. napon 16.00. 
órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli nyílt ülésen. 
 
 
 
Jelen vannak:     

Mezőfi Zoltán  
Jávorka János 

polgármester 
alpolgármester 

Bakó Mónika  
Bencsok Péter 
Hegedűs Ferenc 

képviselő 
képviselő 
képviselő 

Dr. Szájbely Ern ő 
Varga Dávid Géza 
Jámbor Lajos 
Fodor Rita Mária 
Majnik Tamás 

képviselő 
képviselő 
jegyző 
pénzügyi csoportvezető 
RTV munkatárs 

Busainé Terman Viktória  
2 fő vendég 
2 fő érdekl ődő rétsági lakos 
 

jegyzőkönyvvezető 

 
 

 

 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Rétsági Képviselő-testület tagjait. 
Megállapítom, hogy 7 jelenlév ő képviselővel Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete határozatképes .  
A jegyzőkönyv hitelesítésére megkérem Jávorka János  és Varga Dávid Géza  képviselőket. 
Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű 
igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesít őket .  
A kiadott napirendi pontokhoz képest javaslom levenni az eredetileg 2. Óvoda vizesblokk 
felújítására érkezett pályázat elbírálása  és a 6. Ipoly-menti REL Egyesület kérelme című 
napirendeket a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata nyomán. Kérem, szavazzon, 
aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal 
támogatta a napirendek levételét . 
Van-e valakinek egyéb javaslata a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a napirendi pontok elfogadásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet , és a következő sorrendben 
tárgyalja azt: 
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1)  2019. évi zárszámadás 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
2)  2020. évi karbantartási feladatok 

Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
3)  Rétsági Rend őrkapitányság beszámolója 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

4)  Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladato k ellátásáról 
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   

 
5)  Kényszerintézkedések fedezetének biztosítása 

Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
6) 2020. augusztus 20-i Szent István Napi ünnepség 

Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
7)  2020. július 02. A természet kincsei el őadássorozat 1. 

Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
8) 2020. július 16. MárkusZinház el ődadása 

Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
9)  Önkormányzati keresetkiegészítés lehet ősége 2020. 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester és Jámbor Lajos jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
10) Jegyzői javaslat 

Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

11) TKB döntések 
Előterjesztő: Bencsok Péter TKB elnöke 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

12) Tájékoztató Vis major döntésr ől 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
13) Beszámoló a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
14) Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgá rmesteri döntésekr ől 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
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15) Pesti Épít ő Zrt kérelme 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

16) Előleg biztosítása nyugdíjas klubok részére 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

17) Extrém Légi Sport Egyesület támogatási kérelme 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

18) Dombai Gábor földmér ő mérnök, Rétsági ingatlanok kimérésekre 
vonatkozó, árajánlatainak és szerz ődés tervezeteinek jóváhagyása  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
  

19)  Egyebek 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a 
Rendőrkapitányság beszámolóját  vegyük előre. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 
egyöntet ű igen  szavazattal támogatta a napirend előre vételét .  
Köszöntöm körünkben Dr. Somssich Gabriella rendőrtábornok asszonyt, Nógrád Megyei 
Rendőrfőkapitányt, és Tánczos Miklós rendőrezredes urat, a Rétsági Rendőrkapitányság 
vezetőjét.  

 
 

4) Rétsági Rend őrkapitányság beszámolója  
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a 
napirendet, nekik Tánczos Miklós úr már bemutatkozott. Megadom a szót a bizottság 
elnökének. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Üdvözlöm én is megjelent vendégeinket. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyöntetűen elfogadásra javasolja a 
Rendőrkapitányság beszámolóját. Mindenki egyetért abban, hogy örülünk az elvégzett 
munkának és az elért eredményeknek. További jó munkát kívánunk! 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Polgármesterként minden megyei kapitány beszámolóján volt 
szerencsém részt venni. Mindig büszke voltam arra, hogy mind Nógrád megye, mind Rétság 
országos viszonylatban első helyeken végzett a közbiztonság szempontjából. Egy 
településnek az egyik legnagyobb feladata a közbiztonság megteremtése. Ezt eddig is 
megkaptuk, remélem, továbbra is így folytatódik. Nagyon jó a rétsági kapitányságon a 
hangulat. A további munkához jó egészséget, jó munkát kívánok! 
 
Jávorka János alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Már hosszabb ideje 
figyelemmel kísérem a rétsági kapitányság munkáját. A Képviselő-testület elé terjesztett 
beszámoló színvonalas, tartalmas, részletes munkáról számol be minden évben. Köszönet 
ezért. A rétsági járás bűnügyileg egy jó helyzetben lévő járás, ez köszönhető a rendőrség 
állományának. Magam nevében is további jó munkát kívánok! 
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Dr. Szájbely Ern ő képvisel ő: Két olyan terület van, ami nagyon kiemelkedő, jó színvonalú 
munkát takar: a fokozott rendőri jelenlét és a magas felderítési mutató. Ezek a 
bűnmegelőzés legfontosabb területei is. Országos statisztikákban is nagyon jó 
eredményeket mutat a rétsági kapitányság. További jó egészséget kívánok. A beszámolót 
elfogadásra javaslom.  
 
Tánczos Miklós  rendőrezredes: A leírt eredményekért a köszönet Révész Ákos ezredes 
urat és az általa vezetett kapitányságot illeti. Én is szeretném megköszönni neki a munkát.  
Rendkívüli helyzetben érkeztem ide, a járványhelyzet bejelentésével egyidejűleg. Olyan 
feladatok jelentek meg a rendőrség életében, amilyen eddig nem volt. Ezek mellett kellett 
végezni az általános rendőri tevékenységet, amit nap, mint nap kell végrehajtani. A kollégáim 
állták a sarat ebben az időszakban. A rendészeti állomány mellett a bűnügyi állomány is 
kivette a részét a közterületi feladatok ellátásában. Szerencsére lényegesen kevesebb olyan 
bűncselekmény történt, ami a kollégák intézkedését kívánta.  
Szeretnék köszönetet mondani a városnak és a város polgárainak a karanténszabályok 
fegyelmezett betartásáért és végrehajtásáért, a Testületnek és a Polgárőrségnek a 
segítségért. A polgárőrök nélkül nem tudtuk volna a lezárásokat és a szabályokat betartatni, 
amiket a polgármesterek az adott településre meghoztak. 
Legfontosabb célom, hogy ez az állomány, ami a kapitányságon dolgozik, az megmaradjon.  
Fontos a közlekedés biztonságának javítása a továbbiakban is. Javítani szeretném a vagyon 
elleni bűncselekmények felderítési mutatóit. A polgárok számára az a legfontosabb, hogy a 
saját dolgaikat biztonságban tudják, vagy biztosak legyenek abban, hogy ha történik azokkal 
valami, akkor biztosan visszakapják. Javítani szeretnénk a vagyonvisszaszerzést és a 
vagyonmegtérülést is. Kollégáink határozottan fognak fellépni a köznyugalmat veszélyeztető 
különböző cselekmények elkövetőivel szemben. Fontosnak tartom a bűnmegelőzést. Két 
korosztályra szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni. Elsősorban az idősebb, nyugdíjas 
korosztályra, hiszen mostanában leginkább ők a sértettjei a csalásoknak. A másik az iskolás 
korú gyermekek körében történő bűnmegelőzés. Szeretnénk egy olyan programot, mely az 
utánpótlásunkat is biztosíthatja. Szimpatikussá szeretnénk tenni a rendvédelmi munkát. Az 
ifjúság körében folyamatosan jelen van a kábítószerfogyasztás. Fontos feladat ennek 
visszaszorítása, és annak megakadályozása, hogy ez a korosztály az interneten keresztül 
sem válhasson áldozattá. 
Nagyon szépen köszönöm a segítséget és az önöktől kapott értékelést.  
 
Dr. Somssich Gabriella  rendőrtábornok: Köszönöm a lehetőséget, hogy a kapitányság 
vezetője személyesen számolhat be az elmúlt évi tevékenységről. Érdekes félévet tudunk 
magunk mögött. Köszönöm, hogy fontosnak tartják, hogy a közbiztonságról szembe nézve 
egymással is tudjunk beszélni. Köszönöm a saját kollégáimnak a 2019. évi tevékenységüket. 
Köszönöm Révész Ákos ezredes úrnak, Dr. Nagy László dandártábornok úrnak és 
valamennyi korábbi megyei rendőrfőkapitánynak azt az áldozatos munkáját, amelynek az az 
eredménye, hogy Nógrád megyében olyan társadalmi elfogadottsága van a rendőrségnek, 
ami példaértékű. Könnyebb úgy végezni a munkát, ha van kire támaszkodni. Közösen lehet 
gondolkodni arról, hogy mit tegyünk a közbiztonságért. Ez a félév arra is rávilágított, hogy 
szolgáltathatunk közbiztonságot, de ha nincs hozzá szociális és egészségügyi, gazdasági 
biztonság, akkor az a közbiztonság is meginog.  
Köszönöm önöknek és önökön keresztül Rétság város lakosságának és a járásnak is azt a 
támogatását, amit munkánkhoz kapunk.  
Egy nagyon részletes és mindenre kiterjedő írásos beszámolót terjesztettünk a Képviselő-
testület elé. Azt kérem önöktől, hogy támogassák és fogadják el a beszámolót. A jövőre 
nézve kérem önöktől azt a támogatást, amit elődjeinknek megadtak. Mi tényleg azért 
dolgozunk, hogy önök biztonságban legyenek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm, hogy személyesen megtiszteltek bennünket. 
További jó munkát és jó egészséget kívánok önöknek! 
Kérem, szavazzon, aki a beszámoló elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       55/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről készített 
beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 2020. évre eredményes 
munkát kíván a kapitányság valamennyi dolgozójának. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Dr. Somssich Gabriella rendőrtábornok és Tánczos Miklós rendőrezredes elhagyják az 
üléstermet.  
 

1.) 2019. évi zárszámadás  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Néhány számadattal kapcsolatban voltak kérdések, ezek a 
bizottsági ülésen megválaszolásra kerültek. Összességében megállapítható, hogy a 
biztonságos működés feltételeit a Képviselő-testület biztosította. A gazdálkodásért felelős 
dolgozók csak indokolt esetben teljesítettek. Többen elmondták, hogy nagyon átfogó, és a 
követelménytől sokkal több számadattal rendelkező beszámolót kaptunk. A táblázatok 
egyértelműek voltak. A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
zárszámadást.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képvisel ő: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy kiegyensúlyozott és 
takarékos gazdálkodás folyt a tavalyi évben. Nagyon részletes és magas színvonalú anyagot 
kaptunk ebben az évben is. Az előző Képviselő-testület igyekezett kellő alapot biztosítani az 
idei év gazdálkodásához. Ezért egy kötelezettségvállalással nem terhelt, elég jelentős 
pénzmaradvánnyal adta át a stafétabotot. 540 millió forint körüli ez az összeg. Ez a tartalék 
nagyon fontos, hiszen pályázatok megvalósítása nagy anyagi kiadással jár. A következő 
napirend témája a karbantartási feladatok, melyek összegszerűen még nem jelennek meg, 
de jelentős összeg lesz. Fontos lesz a különböző feladatok rangsorolása. Ebben az évben is 
növekszik az állami támogatás szűkítése. A gépjármű adó teljes összegét elvonta az állam. 
A szolidaritási adó mértéke jelentősen megnövekszik.  
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: 3.400.000 Ft körül lesz.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képvisel ő: A helyi adókból, iparűzési adókból kevesebb fog befolyni. 
Ezeket figyelembe véve fontos, hogy addig nyújtózkodjunk, míg a takarónk ér.  
Az anyag összeállításához csak gratulálni tudunk.  
Elfogadásra javaslom a rendeletet.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm a pénzügyi csoportvezető asszony nagy munkáját a 
magas színvonalú előterjesztés elkészítéséhez.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzon, aki a rendelet-tervezet 
elfogadásával egyetért. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
   

                                              Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
 
                                              …./2020. (……...) rendelete  

                                     A 2019. évi kö ltségvetés végrehajtásáról   
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) 
bekezdése alapján a 2019. évi költségvetési zárszámadásról az 
alábbi rendeletet alkotja. 

 
1.§ (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati 

szinten 
                2.045.822.758 Ft bevételi főösszeggel 

     962.817.383 Ft kiadási főösszeggel 
               1.086.579.782 Ft számlamaradvánnyal és 1.083.005.376 Ft  

pénzmaradvánnyal -  melyből 527.195.451. Ft kötelezettségvállalással terhelt – 
555.809.925 Ft szabad rendelkezésű maradvánnyal jóváhagyja.  

 
2.§ A 2019. évi költségvetési bevételek teljesítésnek  

a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1.,  7. számú,  
b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú, 
c) központi normatív támogatások elszámolását a 5. számú,  

melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.  
 

3.§  A 2019. évi költségvetési kiadások teljesítésének  
a) kiadásnemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú, 
b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,  
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet  

részletezésének megfelelően jóváhagyja. 
d) az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet  

  tartalmazza 
  
4.§ (1) A költségvetési kiadások 962.817.383 eFt-os főösszegéből : 
                                                                    Ft-ban 

 Összesen  
   
Működési célú kiadás:    
a) Személyi jellegű juttatás 233.172.382  
b) Munkaadót terhelő járulék 42.503.418  
c) Dologi és egyéb kiadás 257.929.922  
d) Szociálpolitikai juttatás 17.230.530  
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások                             1.882.060  
    ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások                           14.962.921  
    Intézményfinanszírozás 239.388.024  
   
Működési jelleg ű kiadás összesen  807.069.257  
   
Fejlesztési célú kiadás    
a) Intézmények felhalmozási kiadása 143.694.559  
b) Felújítási kiadás 1.524.000  
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                 0 
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 - Fejlesztési célú kiadás 
összesen 

145.218.559 

-  d) Pénzügyi műveletek 10.529.567 
  

 (2) Az önkormányzat és az intézmények 2019. évi tényleges átlaglétszámát a 4. 
számú melléklet szerint elfogadja.  

  5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 
3.738.430.766 Ft -os nettó értékét a 9. számú melléklet, valamint a 
vagyonleltárt a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.     

 
6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2019. évi  

a) egyszerűsített mérlegét a 10. számú,  
b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,  
c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint 

jóváhagyja. 
 

7.§ A 2019. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 
527.195.451 Ft-tal együtt, 1.083.005.376 Ft-tal  a 11. számú melléklet szerint 
jóváhagyja.  

 
8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2019. évi 

a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 10. számú, 
b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. számú, 
számú melléklet szerint jóváhagyja. 

 
9.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető 

önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított 
költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.  

 
10. § Rétság Város önkormányzati feladatainak 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-

ban) 
 
Bevételi f őösszege 1 790 517 309 Kiadási f őösszege 717 601 089
előzőből
- működési bevétel 42 838 088 - személyi jellegű kiadás 66 502 916
Önkormányzati támogatás 0 - járulék 10 597 059
-  Átvett pénzeszközök 36 120 356 - dologi kiadás 211 551 848
- Helyi adó 459 405 744 - szociális ellátás 17 230 530
-Átengedett adó 8 608 951 - Pénzeszköz átadás 256 233 005
-Központi támogatás 133 598 239 előzőből intézmény

finanszírozás
239 388 024

Visszatérülés 283 632 - felhalmozási kiadás 144 956 164
-Fejlesztésre átvett 0 -fejlesztésre átadott 

pénzeszk.
0

Fejlesztési bevétel 11 460 922 Pénzügyi műveletek 10 529 567

Pénzmaradvány ig.vét. 1 086 883 936 Pénzügyi befektetés 0

Megelőlegezés 11 317 441 0

 
 
Az önkormányzati feladatok 

a) mérlegét az I/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a I/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a I/3. számú, 
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d)  létszámát a I/4. számú, 
e) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú, 
f) beruházási kiadásait a I/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/8. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a I/10. számú 
i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/11. számú, 
j) nettó vagyonát a I/12 számú 
k) vagyonleltárát a I/9. számú 
l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú, 
m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú 

 
 
11.§ Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban) 
 

Bevételi f őösszege 84 260 818  Kiadási f őösszege 84 000 129  

előzőből       
- működési bevétel 75 003 - személyi jellegű kiadás 57 053 049 
- költségvetési támogatás 0 - járulék 10 979 351 

-  átvett pénzeszköz 1 969 519     
-  Önkormányzati 

támogatás 79 317 071 - dologi kiadás 15 967 729 

-  pénzmaradvány 2 899 225 -    felhalmozási 
kiadás 0 

 
A Polgármesteri Hivatal feladatainak  

a) mérlegét a II/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a II/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a II/3. számú, 
d) létszámát a II/4. számú, 
e) felhalmozási kiadásokat a II/5. számú, 
f) a támogatásértékű bevételeket a II/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú 
i) vagyonleltárát a II/9. számú 
j) a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a II/10. számú 
k) egyszerűsített pénzmaradványát a II/11. számú, 
    melléklet szerint jóváhagyja. 
 

12. § Napköziotthonos óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban) 
 

Bevételi f őösszege 72 310 689  Kiadási f őösszege 69 947 767  

előzőből       
- működési bevétel 0 - személyi jellegű kiadás 55 078 586 
- költségvetési támogatás 0 - járulék 10 436 161 

-  átvett pénzeszköz 0     
-  Önkormányzati 

támogatás 69 988 148 - dologi kiadás 4 433 020 

-  pénzmaradvány 2 322 541 -    felhalmozási 
kiadás 0 

A Napköziotthonos Óvoda feladatainak  
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a)     mérlegét a III/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a III/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a III/3. számú, 
d)  létszámát a III/4. számú, 
e) felhalmozási kiadásokat a III/5. számú, 
f) a támogatásértékű bevételeket a III/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú 
i) egyszerűsített pénzmaradványát a III/11. számú, 
j) nettó vagyonát a III/9. számú 
k) vagyonleltárát a III/10. számú 

számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 

13. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban) 
 

Bevételi f őösszege 71 328 194  Kiadási f őösszege 64 558 832  

előzőből       
- működési bevétel 2 176 751 - személyi jellegű kiadás 33 231 893 
- költségvetési támogatás 0 - járulék 6 453 136 

-  átvett pénzeszköz 0     
-  Önkormányzati 

támogatás 63 200 222 - dologi kiadás 24 611 408 

-  pénzmaradvány 5 951 221 -    felhalmozási 
kiadás 262 395 

 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak  

a) mérlegét a IV/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a IV/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a IV/3. számú, 
d) létszámát a IV/4. számú, 
e) beruházási kiadásait a IV/5. számú, 
f) a támogatásértékű bevételeket a IV/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú 
i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú, 
j) nettó vagyonát a IV/9. számú 
k) vagyonleltárát a IV/10. számú 
l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú 

számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
14.. § Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban) 
 

Bevételi f őösszege 27 405 748  Kiadási f őösszege 26 709 566  

előzőből       
- működési bevétel 0 - személyi jellegű kiadás 21 305 938 
- költségvetési támogatás 0 - járulék 4 037 711 

-  átvett pénzeszköz 0     
-  Önkormányzati 

támogatás 26 882 583 - dologi kiadás 1 365 917 
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-  pénzmaradvány 523 165 -    felhalmozási 
kiadás 0 

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak  
a)     mérlegét a V/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a V/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a V/3. számú, 
d)  létszámát a V/4. számú, 
e) beruházási kiadásait a V/5. számú, 
f) a támogatásértékű bevételeket a V/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/7. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a V/8. számú 
i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú, 
j) nettó vagyonát a IV/9. számú 
k) vagyonleltárát a IV/10. számú 
 

számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
15.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
                 Mezőfi Zoltán                                                     Jámbor Lajos 
                  polgármester                                                           jegyző  
 
  

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

  Jámbor Lajos  
                        jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 
 
2020. július …. 
 

Jámbor Lajos 
     jegyző 

 
2.) 2020. évi karbantartási feladatok  

Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Nagyon szerteágazó feladatok vannak meghatározva ebben 
az előterjesztésben. Hosszas beszélgetés és tanácskozás alakult ki. A Bizottság végül úgy 
döntött, hogy egy mezsgyére tereli ezeknek a feladatoknak a színterét, ez az útfelújítások és 
útkarbantartások kategóriája. Az alábbi javaslatok születtek:  
 
- Rózsavölgy utca burkolatának kialakítása és szegélyezés, 
- Mező utcában 2-3 kátyú és az útpadka feltöltése, szegélyezése, csapadékvízelvezető árok 
karbantartása 
- temetőben útszélesítés, aszfaltréteg kialakítása, a fűtött aszfalt kialakítására árajánlat 
kérése 
- Hunyadi sor csapadékvíz elvezetésének karbantartása 
- Nyárfa utcában parkoló bővítés, rézsű, megsüllyedt rész kijavítása, 
- város területén kátyúk felmérése, 
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- Petőfi utca – Radnóti utca közötti szakasz mart aszfalttal történő kijavítása,  
- Ulicska köz mart aszfalttal történő kijavítása, 
- Mikszáth utca – Takarék utca kereszteződés javítása, 
- Rákóczi út – József Attila utca kereszteződés javítása,  
- Bem utcában állapotfelmérés és szükség szerinti javítás a lakókkal való egyeztetés után, 
- Szőlő utca végén körforgalom kiépítése, 
- napközi konyha udvaránál parkoló kialakítása, 
- Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló kialakítása (polgármester a Kormányhivatallal 
egyeztessen), 
- Radnóti utca – Járóbeteg szakellátó között járda kialakítása, 
- Petőfi utcáról a CSGYK-hoz vezető járda javítása.  
Ezeknek a munkáknak a tervezésére kérnénk Espár Zsolt tervezőtől árajánlatot, és ennek 
tükrében tudjuk majd eldönteni, hogy mit rendelünk meg.  
Az árajánlat kérést 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Jávorka János alpolgármester: Akkor fogjuk megtudni, hogy ezek a felsorolt feladatok 
mennyibe fognak kerülni, mikor a tervező elkészíti az árazott és az árazatlan költségvetést. 
Szinte biztos, hogy közbeszerzési eljárás alá esnek ezek a munkák. Ezért a lakosság 
türelmét kérem.  
 
Bakó Mónika képviselő: Két útszakasz kimaradt a felsorolásból, mert arra már van 
költségvetés. Ezek a Templom és a Kossuth utca. A Magyar Falu Program keretében 
pályázatot nyújtottunk be, és a Kossuth utca járdafelújítására elnyertünk 4.999.998 Ft-ot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Templom utcára benyújtott pályázat nem nyert, de készült rá 
költségvetés.  
A Rózsavölgy utcánál az utca javítása és körforgalom kialakítása van kitűzve.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Örülök, hogy eljutottunk ide, és kérem, hogy minél előbb 
legyenek kivitelezők, minél előbb készüljenek el a munkák.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Espár Zsolt időközben elkészítette az Orgona köz 
vízelvezetésének dokumentációját. Ajánlatot kell kérni a munkákra.  
Megindulnak a Zöld város pályázat kivitelezési munkái is.  
A járvány 2. fordulója befolyásolhatja az eseményeket.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képvisel ő: Az Orgona közre érkezett dokumentációt kérem kiküldeni a 
képviselőknek, hogy lássuk, milyen munkálatok szükségesek, és az alapján tudjunk 
vállalkozásokat keresni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: 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:  

 
                       56/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. 
évre tervezett karbantartási feladatok elfogadására készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 2020. évre az alábbi karbantartási feladatokra 
kér műszaki felmérést és tervezői árajánlatot: 
 

- Rózsavölgy utca javítása - körforgalom kialakítása, szegélyezés 
- Mező utca - 2-3 kátyú kijavítása, útpadka feltöltése, 

szegélyezés, csapadékvíz                                                    
elvezető árok karbantartása 

- Temető - útszélesítés, aszfaltréteg, kerítés 
- Hunyadi sor  - csapadékvíz elvezetés 
- Nyárfa utca - parkoló bővítése, rézsű és megsüllyedt rész 

kijavítása 
- Város területén kátyúk felmérése 
- Petőfi utca – Radnóti utca közötti szakasz mart aszfalttal 

történő kijavítása 
- Ulicska köz mart aszfalttal történő kijavítása 
- Mikszáth utca – Takarék utca kereszteződés javítása 
- Rákóczi út – József Attila utca kereszteződés javítása 
- Bem utca - állapotfelmérés és szükség szerinti karbantartás 

(lakóktól nyilatkozat) 
- Szőlő utca -  az utca végénél körforgalom kiépítése 
- Napközi konyha udvara - parkolók kialakítása 
- Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló kialakítása   

(Kormányhivatallal egyeztetve) 
- Radnóti utca – Járóbeteg-ellátó Központ között járda kialakítása 
- Petőfi utcáról a CSGYK-hoz vezető járda javítása 

 
A Képviselő-testület a karbantartási feladatok felmérésére, árazott és 
árazatlan költségvetés elkészítésére Espár Zsolt tervezőtől kér 
árajánlatot. 
 
A Képviselő-testület elfogadja, hogy Márkus Pál közbeszerzési 
szakértőtől a tervezett és a Képviselő-testület által elfogadott 
feladatokra kérjen a közbeszerzésre vonatkozóan szakmai 
állásfoglalást. 
 
A Képviselő-testület a szükséges karbantartási feladatok 
végrehajtásáról, az állapotfelmérést követően, az elkészült árazott és 
árazatlan költségbecslés függvényében dönt. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
3.)  Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat ok ellátásáról 

Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A napirendnél vita nem alakult ki, két kérdés, észrevétel volt. 
Az egyik, hogy sajnos 7 fő védelembe vétel történt, a másik pedig, hogy mikor változott a 
családsegítő személye. Erre válasz is érkezett, hogy kb. egy szűk éve.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja 
a beszámolót. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képvisel ő: Részletes és jól összeállított anyagot kaptunk.  
 
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:  

 
                       57/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019.évi ellátásáról 
szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 
  
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Képviselő-testület jelen 
jóváhagyó határozatával együtt a 1997.évi XXXI. törvény 96.§ (6.) 
bekezdése szerint továbbítsa a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi F őosztálya részére 
  
Határidő: 2020. július 15. 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 

 
 
5.)  Kényszerintézkedések fedezetének biztosítása  

 Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy nincs vállalkozási 
szerződés-tervezet mellékelve, ezt a mostani ülés előtt megkaptuk. Kérdésként felmerült, 
hogy van olyan tétel (telektisztítás, sitt, hulladék konténerbe való rakodása 10.000 Ft/óra), 
amelyet nem tudjuk, hogy ki fogja ellenőrizni, hogy hány órát vett igénybe, valamint, hogy a 
kiszállási költség mit takar. Erre válaszul megtudtuk, hogy ez annak a gépnek a kiszállási 
költsége, amely a hulladékot a konténerbe pakolja. Az 5.000 Ft-os kiszállás abban az 
esetben fizetendő, ha időközben valaki már elvégezte a munkát.  
Ezekkel a kiegészítésekkel 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Bizottság a 
határozati javaslatot.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képvisel ő: Már tárgyaltuk ezt az előterjesztést, csak akkor a szerződés 
nem volt itt. Ezen az ülésen arra hívtuk fel a figyelmet, hogy fontos, hogy ennek a munkának 
az árát valamilyen formában be kell hajtani a tulajdonosoktól. Vagy jelzálogként kell az 
ingatlanra terhelni, vagy a tulajdonosok munkabéréből kell levonatni ezt az összeget.  
 
Jávorka János alpolgármester: Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy van egy 
rendeletünk, mely a közösségi együttélés alapvető szabályait és ezek elmulasztásainak 
következményeit tartalmazza. Legyünk egymással türelmesek és tisztelettudók. Kérek 
mindenkit, hogy az ingatlanja előtt tartsa karban a területét úgy, ahogy az elvárható.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ennél a konkrét esetnél azért jutottunk el ehhez a döntéshez, 
mert a környezetet irritálja az ott kialakult állapot.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       58/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
kényszerintézkedések fedezetének biztosítása érdekében készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés tartalék kerete terhére 3 
millió Ft keretösszeget biztosít a közérdekű kényszerintézkedésekkel 
kapcsolatos munkák elvégzésére. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést 
jóváhagyja, felhatalmazza Jámbor Lajos jegyzőt a szerződés 
aláírására. 
 
A többletelőirányzat átvezetésére a 2020. évi költségvetés soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni. 

 
  Határidő: szöveg szerint 
  Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Jámbor Lajos jegyző 

 
 
 

Vállalkozási Szerz ődés 
 
 

Amely létrejött egyrészről, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  (2651 
Rétság, Rákóczi út 20; adószám: 5451615-1-12) képviseli Jámbor Lajos jegyző, mint 
megrendelő (továbbiakban Megrendelő), 
 
másrészről Nemes Porta Kft (Székhely: 2120 Dunakeszi, IV. Béla király tér 2., cg.: 13-09- 
118460, adószáma: 14231115-2-13, képviseletében eljáró önálló képviseleti joggal: Götz 
Barbara (továbbiakban, mint Vállalkozó) 
 
között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 
 

1.  Vállalkozó vállalja, hogy a Polgármesteri Hivatal által felszólított tulajdonosok 
elhanyagolt ingatlanjain a kényszerkaszálást és a telektisztítást elvégzi. 

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót kézi kaszálás 
esetén 15,- Ft/m2 + 27% Áfa, bozót- és cserjeirtás esetén 200, -Ft/m2+Áfa 
vállalkozói díj illeti meg. 
Telektisztítás, sitt-hulladék konténerbe való rakodása 10000,- Ft/óra + Áfa 
15000,- Ft+Áfa kiszállási költség/alkalom. 
Konténer 10500 Ft + Áfa /m3 vegyes hulladék esetén. 
Konténer 9500 Ft + Áfa/m3 sitt, építési törmelék esetén. 
Az elszállított és lerakott mennyiségét a vállalkozó mérlegjegy vagy lerakási 
bizonylat csatolásával igazolja.  

3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a gaz, cserje és bozót 
mentesítésre kötelezett ügyfél a védekezési kötelezettségének a közérdekű 
védekezés elrendelése és a végrehajtás közötti időben eleget tesz, a 
Vállalkozó díja csak az okafogyottá vált kiszállással felmerült költségével 
egyező, melynek mértéke ügyenként, telkenként 5000,-Ft + 27% Áfa. 
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Amennyiben helyszíni kaszálás, bozót -cserjeirtás nem történt, a Vállalkozót 
adott ügyben vállalkozói díj nem illeti meg. 

4. A Vállalkozót a Megrendelő képviselője (a továbbiakban: Megrendelő) rövid 
úton (telefonon vagy e- mail-en) tájékoztatja az elrendelt kötelező 
védekezésről. A tájékoztatásban közölni kell a védekezés időpontját, helyét, 
megközelíthetőségét, illetve a végrehajtáshoz szükséges egyéb 
információkat. 

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a közérdekű védekezés 
elrendelésétől számított legfeljebb 15 munkanapon belül a Megrendelő 
rendelkezése szerint a közérdekű védekezést megkezdi és — a Vállalkozó 
tevékenységén kívüli okból származó akadályozó körülményeket kivéve — 
folyamatosan végzi. 

6. A Vállalkozó a gaz, cserje, bozótírtás, telektisztítás befejezésekor köteles 
haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt, egyúttal kiállítja a számlát. 

7. A Megrendelő a munka megfelelőségéről helyszíni szemlén győződik meg. 
8. Az elhanyagolt területek megtisztításának megfelelősége esetén a 

Megrendelő a Vállalkozó által elvégzett közérdekű védekezésként kiállított 
számlát befogadja, azt felülvizsgálja és jóváhagyja, a megfelelő teljesítést 
igazolja. 

9. Amennyiben a munkálatok nem megfelelőek, a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő által megjelölt hibákat ingyenesen, a helyszíni szemlét követő 5 
napon belül megszüntetni. Ha az ismételt munkavégzés már megfelelő, úgy a 
8. pontban foglaltak szerint kell eljárni. 

10. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítése esetén 
vele szemben egyéb anyagi és nem anyagi jellegű követelést nem támaszt. 

11. Szerződő feleket megilleti a felmondás joga, melyet másik félhez intézett 
írásbeli közléssel, 15 napos felmondási határidő mellett gyakorolhatnak. 

12. A telek tisztítása során fellelt veszélyes hulladékot a Vállalkozó nem tudja 
elszállítani. 

 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak. 
 
A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal megegyezőt — együttes elolvasás és 
értelmezés után jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 
 
 
Dunakeszi, 2020. 
 
 
         …......…………                                             ………………… 

Götz Barbara Jabu                                                                              Jámbor Lajos                                                                                                                 
Nemes Porta Kft.                                                                                          jegyző 

 
 
S Z Ü N E T  16.54 órától 17.05. óráig.  

 
 
6.) 2020. augusztus 20-i Szent István Napi ünnepség  

Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében 
augusztus 20-án minden évben van egy rendezvény. Az idei kicsit rendhagyóbb lesz. A 
veszélyhelyzet miatt elmaradt Gyermeknap és Május 1-i ünnepség megmaradt 
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keretösszegét a mostani ünnepségre csoportosította át az intézmény, tehát a fedezet 
megvan rá. Idén kétnapos rendezvényt terveznek.  
Egy vélemény hangzott el, hogy az az iroda, aki közvetíti a fellépőket, az vaskos áron 
dolgozik. Intézményvezető asszony biztosított bennünket arról, hogy a jövőben utánanéz 
ezeknek a dolgoknak, és ha kedvezőbb ajánlatot talál, akkor azokkal fog dolgoztatni.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testület számára a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Én voltam a hozzászóló. Ezennel is kérem, hogy 
intézményvezető asszony járja körbe ezt a témát.  
A programokkal egyetértek, látom, hogy egyre jobb színvonalú előadások kerülnek 
megrendezésre. Jó választás volt intézményvezető asszony megbízni a központ 
irányításával.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az előterjesztésben nagyon tetszik intézményvezető asszony 
hozzáállása.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képvisel ő: Többször találkozunk azzal, hogy a szerződő fél kiköti, hogy 
nem hozható nyilvánosságra a szerződés. Az önkormányzat szerződései nyilvános adatok, 
ezeket nyilvánosságra kell hozni. Melyik az erősebb? 
 
Jámbor Lajos jegyző: Az ajánlat lehet zárt, de az önkormányzattal kötött szerződésnek 
nyilvánosnak kell lenni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság javaslatával 
egyetért, kérem, szavazzon. 
 

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

 
                       59/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2020. augusztus 20-
i Szent István napi városi ünnepséggel kapcsolatban. 
A Képviselő-testület az ismertetett, kétnapos rendezvény 
megszervezésével ért egyet. 
A Képviselő-testület megbízza Simon Katalin intézményvezetőt, hogy a 
határozat mellékletét képező 

• 62/2020. ikt. sz. Bérleti szerződés (színpad-, fény- és 
hangtechnika) – Zsarnóczay Kft. 
• 63/2020. ikt. sz. Szerződés (gyermek játszópark) „Szép Vidék” 
Kulturális és Sportegyesület 
• 46/2020. ikt. sz. Szerződés (gyermekkoncert) Kolompos Kft. 
• 65/2020. ikt. sz. Szerződés (László Attila műsora) Retro Világ 
Kulturális és Sportegyesület 
• 66-1/2020. ikt. sz. Szerződés (óriás gólyaláb) Langaléta 
garabonciások Kft. 
• 66-2/2020. ikt. sz. Szerződés Aserdus Tűzzsonglőr Kft. 
• 67/2020. ikt. sz. Megbízási Szerződés (Dolly Plusssz zenekar) 
Retro Világ Kulturális és Sportegyesület 
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• 68/2020. ikt. sz. Szolgáltatási szerződés (tűzijáték) Pyro-
Paradios Tűzijáték Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
• 69/2020. ikt. sz. Szerződés (aug. 21-i Bonbon koncert) 
Műsorszervező Kft. 

szerződéseket megkösse, aláírja. 
 
A rendezvény megvalósításához szükséges összeg a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi elfogadott 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. július 15. 
Felelős: Simon Katalin Intézményvezető 

 
7.)  2020. július 02. A természet kincsei el őadássorozat 1. 

Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ez az előadás már rendben lezajlott. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

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

                       60/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. július 02-án sorra 
kerülő A természet kincsei előadássorozat előterjesztését, azzal 
egyetért. 
A Képviselő-testület megbízza Simon Katalin intézményvezetőt, 
hogy a határozat mellékletét képező szerződést: - 61/2020 ikt.sz. 
Szolgáltatási szerződés Császárné Erdélyi Katalin A természet 
kincsei, A leggyakoribb ehető és mérgező gombák a Börzsönyben – 
megkösse és aláírja. 
 
A megbízás költsége a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
2020. évi költségvetésében biztosított. 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Simon Katalin Intézményvezető 

 
8.) 2020. július 16. MárkusZinház el ődadása 

 Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében 
szabadtéri programokkal tervezik bővíteni a kínálatot olyan előadókkal, akik szakmai 
tudásukkal színvonalat hoznak programjaikban. A program fedezetét az intézmény 
költségvetése tartalmazza.  
Az előterjesztést 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság.  
Személy szerint örülök, hogy színesítik a művelődési központ palettáját. Mindenkinek jó 
szórakozást kívánok. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

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

 
                       61/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2020. július 
16-i MárkusZínház Égig érő fa c. előadásával kapcsolatban, azzal 
egyetért. 
 
A Képviselő-testület megbízza Simon Katalin intézményvezetőt, 
hogy a határozat mellékletét képező szerződést - 59/2020 
MárkusZínház Közhasznú Alapítvány-az Égig érő fa, bábelőadás, 
mesejáték – megkösse és aláírja. 
 
A megbízás költsége a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
2020. évi költségvetésben biztosított. 
 
Határidő: 2020. június. 30 
Felelős: Simon Katalin Intézményvezető 

 
9.)  Önkormányzati keresetkiegészítés lehet ősége 2020. 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester és Jámbor Lajos jegyző 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ezt a lehetőséget az állami támogatás növekedése teszi 
teremtette, amiből bérfejlesztésre fordítható összeg 11.553.702 Ft/év, ami nagyjából 962.000 
Ft. A felsőfokú végzettségű dolgozók részére 29.000 Ft/hó, középfokú végzettségű dolgozók 
részére 12.500 Ft/hó. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a középfokú dolgozók már kaptak 
emelést januártól. Az ügykezelők részére 20.000 Ft/hó, már ők is kaptak év elején emelést. 
A létszámokkal kapcsolatban kisebb anomália alakult ki, ezt pénzügyi vezető asszony a mai 
ülésre tisztázta.  
Elhangzott kérdésként, hogy az egészségügyben dolgozók megkapták-e az egyösszegű 
támogatást. Válaszként megtudtuk, hogy két fő kivételével igen. A járványidőszakban 
veszélyeztetett munkakört betöltő 1 fő részmunkaidős takarítónő részére bruttó 250.000 Ft 
jutalmat javasolt, a fogorvosi tevékenységet végző 1 fő orvos részére pedig bruttó 500.000 Ft 
eseti juttatást javasolt a bizottság.  
A Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás arányban elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Az a három ember, aki már nem dolgozik, az részesül az 
emelésben? 
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Aki még állományban van, az igen, aki nincs 
állományban, annak számfejteni sem tudunk. Erre az évre van a támogatás. A létszámban 
van egy minimális csökkenés. Akinek a személyi kartonja lezárult, annak nem tudunk fizetni. 
Aki szülés miatt nem dolgozik, ő meg fogja kapni.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Keveslem a középfokú végzettségű dolgozók emelését.  
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Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Az állami támogatás növekmény terhére csak a hivatal 
dolgozói kapják az emelést. Ezt lehetett volna sok minden másra is fordítani, de mindenki a 
béremelés mellett szavazott. A bizottság is és a Képviselő-testület is úgy gondolta, hogy a 
többi intézmény részére az önkormányzat kerete terhére meg kell oldani a béremelést.  
A járványhelyzet miatti kiegészítő juttatást a részmunkaidős dolgozó nevében is 
megköszönöm a bizottságnak és a testületnek.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Annyi kiegészítésem lenne, hogy az állami támogatással 
nem fedezett béremelés összege közel 5.000.000 Ft az önkormányzat részéről.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta :  

 
                       62/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. 
évi önkormányzati keresetkiegészítés lehetőségéről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a hosszú évek alatt kialakult 
jelentős ágazati aránytalanságok 2019. évben rendezésre kerültek. 
2020. évben állami támogatás biztosít fedezetet a védőnők, az óvónők 
és a Család és Gyermekjóléti Központban dolgozók részére. Az 
aránytalanságok felhalmozódásának elkerülése érdekében 2020. 
január 01. naptól, a 100/2019.(V.30.) Kt. határozatban megállapított 
önkormányzati bérkiegészítéseken felül, az alábbi bérfejlesztéseket 
biztosítja: 

 
Állami támogatás terhére :  

-  a Rétsági Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében a 
felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozók részére a Kttv. szerinti 
szorzó és 29.000 Ft szorzatát, a középfokú végzettséggel rendelkező 
dolgozók részére a Kttv. szerinti szorzó és 12.500 Ft szorzatát, 
valamint az ügykezelők részére bruttó 20.000 Ft/fő/hó összeget. A 
központi forrásból fedezett béremelés éves hatása járulékkal növelten 
13.517.670 Ft 

 
Önkormányzat saját költségvetése terhére:  

- a közintézményekben foglalkoztatott, és a 2020. évben a 
központi (minimál) béremelésen felül támogatásban nem részesült 3 
fő felsőfokú végzettségű dolgozó részére havi bruttó 30.000 Ft/fő, 
- a közintézményekben foglalkoztatott, egyéb középfokú 
végzettséggel rendelkező 5,4 fő részére havi bruttó 15.000 Ft/fő, 
- a Napköziotthonos Óvodában dolgozó, a pedagógusok 
munkáját közvetlen segítő, középfokú végzettséggel rendelkező 6 fő 
közalkalmazott részére havi bruttó 10.000 Ft/fő, 
- az önkormányzati feladatokat végző 3,75 fő szakmunkás 
részére  havi bruttó 15.000 Ft/fő, 
- közintézményben foglalkoztatott 1 fő szakmunkás részére havi 
bruttó 15.000 Ft/fő, 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                    10/2020. (07. 14.) számú 

jegyzőkönyv 

20 

 

- közintézményben dolgozó 1 fő segédmunkás részére havi 
bruttó 13.000 Ft/fő, 
- önkormányzati feladatokat végző és közintézményben takarítási 
feladatokat végző 1,15 fő segédmunkás részére bruttó 13.000 Ft/fő. 

 
Az állami támogatással nem fedezett béremelés éves hatása járulékkal 
növelten 4.801.050 Ft. 
A részmunkaidőben dolgozók juttatása a munkaidő arányában jár. Az 
év közben belépők részére a juttatás időarányosan számfejthető. 
 

II. 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
központi támogatásban nem részesült, a COVID-19 járványban 
veszélyeztetett munkakört betöltő 1 fő részmunkaidős takarítónő 
részére bruttó 250.000 Ft jutalmat, a fogorvosi tevékenységet végző 
orvos részére bruttó 500.000 Ft eseti juttatást biztosít. 
Az önkormányzati béremelés miatti előirányzat módosítására a 2020. 
évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 

 
Határidő: munkáltatói intézkedésekre 2020. július 31, majd szöveg 
szerint 
Felelős: valamennyi érintett munkáltató 

 
10.) Jegyzői javaslat 

 Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A koronavírus járvány alatt egyetlen intézmény volt a 
városban, mely kitartóan, minden kedvezmény nélkül, nehezített körülmények között 
működött, és aktívan szerepet vállalt a központi intézkedések végrehajtásában, ez a 
Polgármesteri Hivatal és az összes dolgozója. Jegyző úr javasolja, hogy a dolgozók részére 
a Cafetéria éves keretét 400.000 Ft-ra emelje meg a Képviselő-testület. Ez 13 fő esetében 
összesen 3.723.408 Ft egyszeri juttatást jelent. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban vita nem alakult ki, a hozzászólók mindegyike támogatta a 
javaslatot. Elhangzott, hogy ez egy speciális helyzet, ezért a hozzászóló támogatja a 
javaslatot annak ellenére, hogy általában az egységes juttatást támogatja.  
Köszönjük a hivatali dolgozók munkáját. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Közmunkásoknak nem lehetne egy jelképes összeget adni? 
Hiszen ők is dolgoztak? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Előterjesztést kell írni.  
Amennyiben nincs több javaslat, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

                        
                       63/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jámbor 
Lajos jegyző kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület elismerve a Rétsági Polgármesteri Hivatalban 
dolgozóknak a koronavírus járvány idején végzett munkáját, 2020. évre 
biztosítja a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott nettó 
400.000 Ft cafetéria juttatást. A 2020. évi cafetéria különbözetének 
fedezetéül egyszeri 3.237.741 Ft + 15 % SZJA 485.667 Ft 
pótelőirányzatot biztosít. 
 
A pótelőirányzat átvezetésére a 2020. évi költségvetés soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határid ő:  2020. július 31 
Felelős:  Jámbor Lajos jegyző 

 
11.) TKB döntések 

 Előterjesztő: Bencsok Péter TKB elnöke 
 
Bencsok Péter képviselő: Három kérelem érkezett, ebből két esemény nem volt megtartva. 
A harmadik kérelemnél a maximális 150.000 Ft támogatás biztosítását javasolja a Bizottság.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a határozatot a Képviselő-testület számára.  

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

 
                       64/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottság döntéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért a Bizottság döntésével és 

 

   Támogatott utazás célja Program 
időpontja fő Támogatható 

költséghányad (Ft) 

          Utazás belé
pő összesen 

1 

Hunyadi János 
Nyugállományúak 
Klubja 

Nemzetközi Nyugdíjas 
Találkozó (Berekfürdő) 

2020.08.28
-30.  150.000  150.000 

 
 

mindösszesen 150.000 Ft-ot támogatást biztosít, melyre 
megállapodást kell kötni. 
 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell 
eljárni. 
 
Határidő: kérelem szerint, 
Felelős: Bencsok Péter TKB elnöke 
 

 
12.) Tájékoztató Vis major döntésr ől 
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 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Négy olyan esemény volt, amelyet a Vis major munkacsoport 
tárgyalt. A megszületett döntéseket 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

 
                       65/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vis 
major döntésekről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület egyetért a Vis major munkacsoport döntésével, 
hogy 
- a határozat mellékletét képező – a KRESZ parkban július 01-től 
október 31-ig kihelyezésre kerülő kézmosóval felszerelt mobil WC 
használatára kötött - Együttműködési megállapodás aláírásra került, 
melyhez 

a 2020. évi költségvetésben az alábbi többletelőirányzat biztosítása 
szükséges: 

telepítési költség 1 x 5.000 Ft + áfa = 6.350 Ft, 
kézmosóval ellátott WC bérleti díja 4 hó x 24.500 Ft + áfa = 

124.460 Ft, 
összesen: 130.810 Ft.” 

-  július-augusztus hónapokra 10-10 fős létszámigény kerüljön 
benyújtásra nyári diákmunkára, 
 
- árajánlat és szerződés-tervezet kerüljön megkérésre Dombai Gábor 
földmérőtől a Rétság 779 hrsz-ú telek kitűzésére és a 356/40 hrsz-ú 
telek megosztására 

 
A geodétai munkákra érkezett árajánlatok alapján a fedezetet a 2020. 
évi költségvetés tartaléka terhére biztosítani szükséges. 

 
Határidő: 2020. július 31., majd szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

13.) Beszámoló a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ezzel a napirenddel kapcsolatban vita nem alakult ki, a 
Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a beszámoló elfogadásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képvisel ő-testület 7 egyöntet ű igen szavazattal elfogadta a 
beszámolót .  
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14.) Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polg ármesteri döntésekr ől 

 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A veszélyhelyzet ideje alatt 155 polgármesteri döntés 
született. Vita nem alakult ki az ülésen ezzel kapcsolatban, a Bizottság tudomásul vette a 
beszámolót.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs észrevétel, kérdés, megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület tudomásul vette a beszámolót. 

 
 
 

15.) Pesti Épít ő Zrt kérelme 
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Felvonulási kerítés elhelyezésére kértek hozzájárulást. A 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megkezdődött az uszoda építési beruházási munkája. 
Időközben elkezdett kibontakozni egy lakossági anomália az útvonalon. Többször kértem a 
munkaterület vezetőjét, hogy a laktanyán keresztül hordják az alapanyagokat, ezzel segítve 
az Radnóti utca állapotának megóvását, és a lakókat sem hergeljük.  
 
Jávorka János alpolgármester: Lakosságot élénken foglalkoztatja a kérdés, mindenfélét 
kérdeznek. A terveket a Képviselő-testület nem látta, ezt az állam terveztette, az állam 
építteti. Mi átadtuk a területet az államnak. Kértem a lakosokat, hogy legyenek türelmesek, 
hiszen ez a rétsági emberek érdekében történik.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő Szeretném megköszönni Rétvári Bence államtitkár úrnak, hogy 
ígéretéhez híven elkezdődhetett ez a beruházás.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ha idehoz az állam egy 1 milliárd forintos beruházást, akkor 
legyünk türelmesek, mert értünk van. 30 éve mindenki uszodát vagy strandot akar Rétságon.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több 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:  

 
                       66/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pesti 
Építő Zrt. kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 365/61 hrsz-ú területen megépülő tanuszoda 
építési munkáihoz, a szomszédos önkormányzati tulajdonú, 356/60 
hrsz-ú területből, a mellékelt térkép szerinti, közvetlen telekhatár 
melletti kb. 1 méter, összesen 200 m2 terület használatához 
tulajdonosi hozzájárulását adja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Jámbor Lajos jegyzőt, hogy a 
tanuszoda építésével kapcsolatosan, a Radnóti utcából az 5 tonna 
súlykorlátozású laktanyai szervízútra a Pesti Építő Zrt., illetve 
beszállítóik, maximum 40 tonnás teherautói részére, behajtási 
engedélyt adjon. 
 
Határid ő: 2020. július 31., majd a műszaki átadásig folyamatos 
Felelős:  Mezőfi Zoltán polgármester 

 

 
16.) Előleg biztosítása nyugdíjas klubok részére 

 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Márciusban szoktuk tárgyalni az ilyen támogatásokat, most a 
koronavírus miatt elmaradt. A pályázatok elbírálása még nem történt meg. Időarányos 
támogatást ítél meg az előterjesztés. Azért szerepel előlegként, hogy ne kelljen az összeget 
újólag biztosítani, amennyiben további támogatást kérnek a nyugdíjas klubok. Nem lehet 
előre látni, hogy mit tudnak még megvalósítani az év folyamán.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testület számára a határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.   

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

 
                       67/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
rétsági nyugdíjas klubok 2020. második félévére vonatkozó támogatási 
kérelmeit. 
 
 A nyugdíjas klubok 2020. második féléves működéséhez, a benyújtott 
pályázatok elbírálásáig, klubonként 200 000 Ft keretösszeget biztosít. 
 
A benyújtott pályázatok elbírálását követően a támogatásról az 
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. 
(XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott megállapodást kell 
kötni. 
 
A Képviselő-testület felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy 
intézkedjen a támogatási előleg folyósításáról. 
 
Határidő: 2020. július 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
17.) Extrém Légi Sport Egyesület támogatási kérelme  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Varga Dávid Géza PVB elnök: Az Extrém Légisport Egyesület augusztus 1-én 
megrendezendő pilótatalálkozó megtartásához kér 100.000 Ft támogatást. Konkrétan egy 
légibemutató megtartásához kérik ezt az összeget.  
Az ülésen ezzel kapcsolatban vita nem alakult ki. Reméljük, hogy visszahozzák a Repülős 
napokat, amely rendezvény régen nagyon sikeres volt.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

 
                       68/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
rétsági Extrém Légisport Egyesület (2651 Rétság, Szőlő u. 28., 
képviseli: Keserű Lászlóné elnök) kiegészítő támogatási kérelmét. Az 
egyesület 2020.augusztus 01-én UL Pilóta Találkozó szervezéséhez 
és megrendezéséhez kér 100 000 Ft kiegészítő anyagi támogatást. 
A Képviselő-testület támogatja az Egyesület kiegészítő támogatási 
kérelmét. A 2020. augusztus 01-én, a rétsági repülőtéren 
megrendezésre kerülő UL Pilóta Találkozót 100 000 Ft, azaz 
Egyszázezer Ft kiegészítő támogatással támogatja. 
 
Támogatott cél: motoros sárkányrepülő légi bemutató szolgáltatás. 
 
A támogatásról az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 
átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott megállapodást kell kötni. 
 
Határidő: 2020.július 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
18.)  Dombai Gábor földmér ő mérnök, Rétsági ingatlanok kimérésekre 

vonatkozó, árajánlatainak és szerz ődés tervezeteinek jóváhagyása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban vita nem alakult ki, a 
vállalkozási szerződésben volt egy apróbb javítás. A CSMO-val kapcsolatban elhangzott, 
hogy egy telekrendezésről van szó, mely nem kötelez eladásra.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozatot a Képviselő-
testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

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

 
                       69/2020. (VII. 14.) KT. hatá rozata: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt 
honvédségi 32 Ha terület, a 779. hrsz-ú (Jászteleki út) terület kitűzési 
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munkáira, valamint a 356/40 hrsz-ú (laktanyai) terület telekalakítási 
tervének elkészítésére vonatkozó ajánlatokat és szerződéseket 
tartalmazó előterjesztést. 
A Képviselő-testület felkéri Dombai Gábor földmérő mérnököt, hogy: 
 a volt honvédségi 32 Ha terület kitűzési munkáit 210 000 Ft, azaz 
kettőszáztízezer Ft (bruttó-nem ÁFÁS), 
a Rétság belterület 356/40 hrsz-ú területen (volt laktanya területén) 
telekalakítási terv készítését   35 000 Ft, azaz harmincötezer Ft (bruttó-
nem ÁFÁS), valamint 
a 779 hrsz-ú belterületi földrészlet (Jászteleki út) kitűzési munkáit, 
72 000 Ft azaz hetvenkettőezer Ft (bruttó-nem ÁFÁS) munkadíjért, a 
mellékelt vállalkozási szerződésekben foglaltak szerint, végezze el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
határozat mellékletét képező szerződések aláírására. 

 
Határidő július 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
19.)  Egyebek 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kinek van közérdekű bejelenteni valója? 
 
Jávorka János alpolgármester: Többen jelezték, hogy elszaporodtak a rágcsálók. Azt 
javaslom, hogy kérjünk árajánlatot attól a cégtől, akitől szoktunk. 
 
Bencsok Péter képviselő: Tudjuk, hogy kié az a terület, ahol a sok patkány van? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az magántulajdon. 
 
Bakó Mónika képviselő A tulajdonost nem lehet felszólítani? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tulajdonos is van.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Akkor ennek az objektumnak is társasházként kellene 
üzemelnie? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Igen.  
 
Bakó Mónika képviselő A környezet rendben tartása az ő feladatuk is.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Felszólítást kaphatnak, de nekünk is részt kell venni ebben.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Arra nem lehet őket felszólítani, hogy bontsák el az épületet? 
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Az lenne a legjobb. 
 
Jávorka János alpolgármester: Az elfogadott kézikönyvvel totálisan ellentétes az az épület.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az óvodaudvar fejlesztése hol tart? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megkötöttük a megállapodást a projektmenedzserrel. 
Óvodavezető asszonyt kértem, hogy kérjen árajánlatokat. De itt is kérek segítséget ebben.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő Én is ezt akartam kérdezni.  
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HÉLSZ-t kellene módosítani, hiszen a CBA-nak is feltétele ez. A laktanyában is van igény 
hangár vásárlására. Indítsátok el az eljárást. A tolmácsi polgármesterrel fel kellene venni a 
kapcsolatot közigazgatási határ módosítása miatt. Segítek ebben, ha szeretnéd.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kb. egy hete kértük Kovács Miklóstól a munka meggyorsítását, 
hiszen neki érvényben lévő megbízása van. Készített ütemtervet. A szeptemberi ülésen ez 
elő lesz terjesztve. Mindenki kezdjen el gondolkodni, hogy melyek azok a területek, ahol 
változtatni kell.  
A tolmácsi dolgot majd megbeszéljük. Már egyszer nekifutottunk, akkor nem sikerült 
lerendezni.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Hogy mi volt régebben, az nem lényeg, változnak az idők. 
Meg lehet ezt beszélni.  
Kényes téma: a városüzemeltetési csoporttal kapcsolatban történik valami? Ilyen még nem 
volt a városunk. Több olyan terület van, ahol most, júniusban volt először levágva a fű. Mi a 
probléma? Ha van probléma, miért nem jelzi a csoportvezető? Tudunk-e segíteni? Kb. 50 
milliós gépparkunk, és úgy néz ki a település, mint aminek nincs gazdája. A kettes út melletti 
rózsasor gyönyörűen meg van csinálva, és gyakorlatilag ennyi.  
 
Bakó Mónika képviselő A vasútnál sem kellene feltétlenül várnunk.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Amit tudtam, segítettem, szívesen tesszük, csak jöjjön 
értesítés arról, hogy mi a probléma. Nem lehet valami kompromisszum a MÁV-val? Sokféle 
megoldás van. Bátran ki merem mondani, hogy Gyuri nem tudja megoldani. Nem tudom, mi 
a probléma, mert nem kommunikál, hogy mi a probléma. Ha nincs probléma, akkor miért néz 
így ki a város? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megvárnám, hogy ennél a beszélgetésnél személyesen legyen 
itt a városgondnok. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Testületi ülésen ott kellene, hogy legyen.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szabadságon van.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Vagy szabadságon, vagy betegállományban van.  
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Betegállományban nagyon régen volt.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Létszámhiánnyal küzd. 15 fő a létszámkeretünk, 10 fölé nem 
tudjuk küzdeni.  
 
Bakó Mónika képviselő: Vajon miért? 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Akkor vegyünk fel 5 fő MT-s foglalkoztatottat. Hirdessük meg, 
vagy valamit csináljunk. Megértem, hogy a városüzemeltetési csoportvezető egyedül ezt 
nem tudja megoldani. Akkor kérjen segítséget, és gondolkodjunk együtt.  
 
Jávorka János alpolgármester: A rendezési tervről tavaly áprilisban született döntés, hogy a 
Képviselő-testület felül szeretné vizsgáltatni a tervet. Ez egy nagy feladat. El kell kezdeni.  
A Városüzemeltetési csoporttal sok probléma van. Közrejátszott a csapadékos idő, nem 
tudják magukat utolérni. Úgy nem is lehet, hogy elmentek emberek, hogy hónapokig 
betegállományban vannak emberek, a közmunkásállományból is mennek el, csökken a 
létszám. Pótolni nagyon nehéz, bonyolult. Tavaly már elhangzott, hogy időszakosan 
alkalmazzunk embert. Beszéljük meg a városgondnokkal, hogy milyen problémák vannak, és 
keressünk megoldást.  
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A MÁV-nak már kétszer írtam levelet, választ sem kaptam. Luxusnak tartanám, hogy mi 
vágjuk le azt a területet, hiszen a saját területeinkkel is küzdünk. Valamilyen megoldást kell 
találni.  
Le kell ülni, megbeszélni. Vannak személyes problémák is, de aki dolgozik, az köteles 
végrehajtani a főnöke utasítását.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A közmunkás dologgal én sem értek egyet. Semmi nem tiltja, 
hogy ha jól dolgozik egy közmunkás, akkor adjunk neki plusz bért. Azt sem tiltja semmi, hogy 
felvegyünk embereket dolgozni. Csökken a közmunkások lehetősége, de azt sem tudjuk 
feltölteni. Akkor ölbe tett kézzel megvárjuk, hogy elfogyjanak a közmunkások, mert nem szól 
a csoportvezető? Mindenképpen megoldást kell találni.  
 
Jávorka János alpolgármester: Nem azt mondtam, hogy jól van így. A problémákról 
beszélni kell, meg kell hallgatni mindenkit. A közmunkások tekintetében nagyobb választék 
nem lesz. Egyetértek azzal, hogy oldjuk meg plusz emberekkel.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Az én időszakomban is ugyanilyen probléma volt. Akkor döntött 
a testület, hogy a városgondnok keressen vállalkozókat, kérjen árajánlatot. Azóta sem történt 
semmi.  
 
Jámbor Lajos jegyző: Itt volt előttünk egy árajánlat a kényszerkaszálás kapcsán. Ő is lehet 
egy ajánlat.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több napirendi pont nem lévén az ülést 18.11. órakor bezárom.  
 
 

Kmf. 
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                  polgármester                                                                            jegyző 
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