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19. számú 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2020. október 22. napon 16. 
30 órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli nyílt ülésen. 
 
Jelen vannak:     

Mezőfi Zoltán  
Jávorka János 
Bakó Mónika 
Bencsok Péter 
Hegedűs Ferenc 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

Dr. Szájbely Ern ő 
Varga Dávid Géza 
Jámbor Lajos 

képviselő 
képviselő 
jegyző 
 

  
A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján Busainé Terman Viktória írta. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy 7 jelenlév ő taggal  a Képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkérem Bakó Mónika  és Dr. Szájbely Ern ő képviselőket. Kérem, szavazzon, 
aki egyetért ezzel a javaslattal. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  
szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesít őket . A Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság ülésén tárgyalt napirendi pontokhoz javaslom felvenni a 14. TKB támogatási 
kérelmek  című napirendi pontot. Egyebek napirendi pont felvételét is javaslom felvenni. 
Kérem, szavazzon, aki a két új napirendi pont felvételével egyetért. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirend módosítását.  
Amennyiben nincs más javaslat, kérem, szavazzon, aki az így kialakult napirend 
elfogadásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  
szavazattal elfogadta a napirendet , és a következő sorrendben tárgyalja azt:  
 

1) Fogorvosi állásra érkezett pályázat elbírálása  
           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

2) Közalkalmazotti és munkavállalói jogviszonyok lé tesítésének engedélyezése, 
státuszok létrehozása 
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
3) Rétság városi Napköziotthonos Óvoda csapadékvíz elvezetésére érkezett 

árajánlatok elbírálása  
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

4) DM Concept Kft kérelme Laktanya 02/4 hrsz-ú terü letén lév ő, volt javítóm űhely 
és a hozzá csatlakozó 500 m2 terület bérlésére 
 Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 

5) Praemedic Kft kérelme 
 Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnöke 
 

6) Az Oroszi Bau Kft kérelme 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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7) Sport szervezetek 2020 évi támogatása 

Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 

8) Duna-Ipoly Sportegyesület kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
9) Rétság Rákóczi u. 32. szám alatti épület tet ő és fűtés javítása 

           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

10) Javaslatok az általános Iskolai étkez ő megépítésére 
    Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 

 
11) Oszter Sándor kérelme 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
12)  Zöld Város” projekt Soft elemei 

 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

13)  Az Egészséges Palócországért Alapítvány támogatása 
          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

14) TKB kérelmek 
Előterjesztő: Bencsok Péter TKB elnök 
 

15) Egyebek 
 
 

Zárt ülés keretében  
 

1) Közalkalmazotti munkavállalói bérek engedélyezés e  
      Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 
2) Javaslat a fogorvos lakhatási támogatásának megá llapítására 

Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 
 
 
1.) Fogorvosi állásra érkezett pályázat elbírálása  

                     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megadom a szót a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének, kérem, hogy foglalja össze az ülésen elhangzottakat.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020. október 20-
án tartotta meg ülését, 7 jelenlévő taggal végig határozatképes volt a Bizottság.  
Rétság Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a megüresedett fogorvosi állásra. Erre Dr. 
Bedő Gyöngyi nyújtott be pályázatot. Elhangzott, hogy a benyújtott pályázat a jogszabályi 
követelményeknek és a kiírásnak megfelelt. A doktornő teljes munkaidőben, közalkalmazotti 
jogviszonyban végezné a munkáját. 2020. november 01-től szolgálati lakásra tart igényt. Ezt 
egy másik napirendi pontban tárgyalja a testület. Doktornő bemutatkozott, mindenki nevében 
mondhatom, hogy egy szimpatikus fogorvos hölgyet ismertünk meg személyében. Mindenki 
jó munkát és jó egészséget kívánt a munkához, valamint azt, hogy legalább annyit 
dolgozzon itt, mint az előző fogorvosunk. Elhangzott, hogy örülünk, és szerencsések 
vagyunk, hogy van egyáltalán jelentkező, főleg, hogy minden elvárásnak megfelel. A 
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Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság természetesen 7 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

 
                       119/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta a fogorvosi 
álláshirdetésre érkezett pályázatot. Dr Bedő Gyöngyi - a határozat 
mellékletét képező pályázatát - a pályázati kiírás szerint érvényesnek 
nyilvánítja.  
 
Az elbírált pályázat alapján a Képviselő-testület Dr. Bedő Gyöngyi 
fogszakorvost közalkalmazottként alkalmazni kívánja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
2.) Közalkalmazotti és munkavállalói jogviszonyok l étesítésének 

engedélyezése, státuszok létrehozása 
         Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester közalkalmazotti és  
 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Szorosan az előző napirendhez kapcsolódóan, engedélyezni 
kell a közalkalmazotti státuszokat a Képviselő-testületnek. A NEAK-kal finanszírozási 
szerződést az önkormányzat köti meg, ezzel biztosítja a személyi feltételeket. A doktornő 1 
fő asszisztenssel kíván dolgozni, akinek szintén közalkalmazotti kinevezése lehet. További 
státuszként biztosítani kell 1 fő, napi négy órában dolgozó takarítót is MT hatálya alatti 
foglalkoztatásban. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki 
a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:  
 
Rétság Város Önkormányzatának 

                                   ……/2020.(…...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 
az ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 
1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításár ól 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 
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1/2019.(II.13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
 

 

1.§ 

 

A Rendelet 3. számú mellékletének 1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 

„A hivatal jogállása 

1.§ 

(1)  Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) a Képviselő-testület által létrehozott egységes 

szerv, amely a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével látja el feladatait. A hivatal 

munkájának megszervezéséről a jegyző gondoskodik. 

(2) A hivatal megnevezése, székhelye: Rétsági Polgármesteri Hivatal. Székhelye: Rétság, Rákóczi út 

20. 

(1) A hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, jogi személy. 

 

(4) A hivatal illetékessége és hatásköre Rétság város közigazgatási területének egészére terjed ki.” 
 

2.§ 

A Rendelet 3. számú mellékletének 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5.§ 

 

A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 

Munkakör megnevezése 

Engedélyezett 

létszám 

Polgármester 1,0 

Jegyző 1,0 

Hatósági és Igazgatási Csoport 

- ügykezelő  2,0 

- szociális ügyintéző 1,0 

- hatósági ügyintéző 1,0 

Hatósági és Igazgatási Csoport összesen: 4,0 

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 

- csoportvezető 1,0 

- adó ügyintéző 1,0 

- munkaügyi ügyintéző 1,0 

- költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási  ügyintéző  3,0 

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport közszolgálati tisztviselők összesen 6,0 

- takarítónő (MT) 0,75 
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Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport összesen 6,75 

Városgondnok 1,0 

Mindösszesen: 13,75 

- előzőből:  

                  közszolgálati tisztviselő 12,0 

.” 

3.§ 

 

 

A Rendelet 3. számú mellékletének 6.§.a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„6.§ 

 
A hivatal irányítása alá tartozó önkormányzati munkakörök és engedélyezett létszámkeretek: 

 

 

(1) Egészségügyi- és szociális ágazat 

 

Munkakör megnevezése fő 

Munkaviszony 

jellege 

Munkáltató jog 

gyakorlója/egyéb 

munkáltatói jog 

Közvetlen felettes 

- védőnő 2,0 

közalkalmazott Képviselő-

testület/polgármester 

Pénzügyi és 

Szolgáltatási Csoport 

vezetője 

- fogszakorvos 1,0 

közalkalmazott Képviselő-

testület/polgármester 

Pénzügyi és 

Szolgáltatási Csoport 

vezetője 

- asszisztens 1,0 

közalkalmazott Képviselő-

testület/polgármester 

Pénzügyi és 

Szolgáltatási Csoport 

vezetője 

- takarítónő (2 x 0,5 fő) 1,0 

MT jegyző Pénzügyi és 

Szolgáltatási Csoport 

vezetője 

Egészségügyi és szociális 

ágazat összesen: 5 

   

Előzőből:     

közalkalmazott 4    

MT (2 x 0,5 fő) 1,0    

„ 

 

4.§ 

Záró rendelkezések 

 
(1) Jelen rendelet a 3.§ kivételével kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 3.§ 2020. november 1. naptól lép hatályba. 

 

 

                      Mezőfi Zoltán                                               Jámbor Lajos 

                        polgármester                                                      jegyző 
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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:  

 
                       121/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közalkalmazottak kinevezéséről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület Dr. Bedő Gyöngyi fogszakorvost és Parócziné 
Majer Melinda asszisztenst 2020. november 1. naptól 
közalkalmazottként kinevezi. A közalkalmazotti kinevezés feltételeit az 
alábbiak szerint határozza meg: 

- a kinevezés határozatlan időre szól, 
- munkaidő: fogorvos esetében heti 36 óra, asszisztens esetében  

heti 40 óra, 
- próbaidő: 3 hónap. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
3.) Rétság városi Napköziotthonos Óvoda csapadékvíz  elvezetésére érkezett 

árajánlatok elbírálása  
          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Napköziotthonos Óvoda teraszfelújítási munkái során 
merült fel az a javaslat, hogy a terasz és az óvodaudvar csapadékvíz elvezetési problémáját 
is meg kell oldani. Árajánlat alapján elkészült a teraszfelújítással párhuzamosan a tetőről 
elfolyó csapadékvíz elvezetése. Ennek költsége közel 1.000.000 Ft volt. Az elvezető 
rendszer feltárása folyamán volt javaslat arra, hogy az óvodaudvar gazdasági bejárata felőli 
részen és az óvodaudvari játszórész végén rácsos folyóka kiépítésével lehetne a teljes 
csapadékvizet biztonságosan elvezetni. Szakemberek bevonásával az a javaslat készült, 
hogy betonkerítésnél szikkasztóárok készítésére lenne szükség. Javaslat volt még az óvoda 
hátsó területén tereprendezésre is. Ezen munkálatokra árajánlatokat kértünk be. Három 
árajánlat érkezett. Vita ezzel kapcsolatban nem alakult ki. A legjobb ajánlat elfogadását 7 
egyöntetű igen szavazattal támogatja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Jámbor Lajos jegyző: Az árajánlaton a Medgyesi és Balázs Kft szerepel.  
 
Jávorka János  alpolgármester: A jövőre vonatkoztatva azt szeretném kérni tőletek és 
minden olyan szereplőtől, aki érintett egy adott terület felújításában, bővítésében, hogy 
törekedjünk arra, hogy olyan felmérések történjenek, ami átfogja az egész területet, és akkor 
elkerüljük azokat az anomáliákat, ami itt felmerült.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, 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:  

 
                       121/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Napköziotthonos Óvoda csapadékvíz elvezetésére érkezett árajánlatok 
elbírálásáról készített előterjesztést 
 
A Képviselő-testület a Balázs és Medgyesi Kft. (2654 Romhány, 
Szátoki út 1.) vállalkozás bruttó 2.891.746 Ft összegű árajánlatát 
fogadja el.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
határozat mellékletét képező szerződés aláírására.  
 
A csapadékvíz-elvezetés többletköltségét a 2020. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja a Képviselő-testület. A pótelőirányzat 
átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot 
kell tenni.   
 
Határidő: 2020. október 30., majd szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén csatolva megtalálható. 

 
4.) DM Concept Kft kérelme Laktanya 02/4 hrsz-ú ter ületén lév ő, volt 

javítóm űhely és a hozzá csatlakozó 500 m2 terület bérlésére  
         Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ingatlanbérlési és vásárlási szándékkal keresett meg 
bennünket Demeter Magdolna. Szándékát többször is, szóban is és írásban is 
megerősítette. Az első lépés a Tolmács 02/4 hrszú területen lévő csarnok és a csarnok előtt 
lévő 500 m2-es terület bérlésére irányulna. A bérlő határozatlan időre szeretné bérelni a 
területet. Ez az Önkormányzat rendelete alapján 111.078 Ft lenne havonta. Az 
előterjesztéshez csatolva van a bérleti szerződés, mellyel kapcsolatban a bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy ez egy többször átrágott szerződés, amit a bérlő ügyvédje és az 
önkormányzat ügyvédje is átnézett és jóváhagyott. Elhangzott, hogy a bérleti szerződésnek 
volt egy része, ami a vételi szándékra irányult volna. Ez egyöntetű vélemény alapján kikerült 
belőle. Most a bérletről döntünk. Kérdésként elhangzott, hogy milyen tevékenység fog 
megvalósulni ebben az objektumban. Válaszként hallottuk, hogy első körben furgonok 
lakóautóvá átalakítása lenne a cél. Kérdés volt még, hogy a bérlő meg tud-e jelenni 
valamelyik ülésen. Függőben kaptunk egy ígéretet, hogy a mai napra el tudnak jönni. A bérlő 
elnézést kért, még Németországban tartózkodik. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még 
vele találkozni, ha a vételi szándék komollyá válik. A bérleti szerződés aláírását 7 egyöntetű 
igen szavazattal támogatta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Jávorka János  alpolgármester: A jelenleg érvényes önkormányzati rendelet szerint ezen a 
területen ipari tevékenység nem végezhető, ezért azt javaslom, hogy a következő ülésre 
hozzuk be a rendelet módosítását, hogy ne legyenek ellentmondások.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A bérleti szerződés a javaslat alapján október 26-ától lenne 
érvényes. Elhangzott egy olyan kérdés, hogy ez egy frissen bejegyzett kft. Székhelyéül 
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Rétság, Zrínyi utca 7. van bejegyezve, erre nem született válasz. Az ipari tevékenység 
engedélyezése ennél bonyolultabb dolog. Ez az épület Tolmács közigazgatási területén van. 
Nagyon át kell gondolni, hogy milyen tevékenységet engedünk be. Annak idején olyan 
döntés született, hogy kulturális, sport, szabadidő tevékenység végezhető. Az ipari 
tevékenység nem véletlenül lett kizárva. Ezt alaposan át kell gondolni. Ez a tevékenység 
talán még belefér, de nagyon át kell gondolni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Úgy emlékszem, hogy a laktanya telephelyére nem vonatkozik 
ez, csak a laktanya legénységi részére vonatkozik, és arra van rendezési terv. A telephelyre 
nagyobb a baj ennél, arra semmi nincsen. Azt rendbe kellene tenni. Különleges övezetbe 
van sorolva. Erre vissza kell térni. Hasonló tevékenységről tudunk Rétságon, lakóház van 
vele szemben.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Meg szeretném köszönni a Képviselő-testületnek, hogy 
eljutottunk odáig, hogy a laktanyából lesz valami haszna a városnak, hasznosítva lesz.  
A Zrínyi utca 7. az az én vizsgaállomásom. Ahhoz, hogy megindítsák a vállalkozást, 
ideiglenesen itt alakították ki a telephelyüket. Jól mondta a polgármester úr, ez egy kivett 
terület, erre más dolgokat kell kialakítani. Remélem, a Képviselő-testület úgy fog dönteni, 
hogy az hasznos legyen a város számára. Nem lesz zajos a tevékenységük. Fontos, hogy 
minél előbb meg legyen rendelve az értékbecslés. A geodéta már megcsinálta a rajzokat. Jó 
lenne minél előbb hasznosítani a területet. A vállalkozó szeretné lezárni kapuval a területet, 
ahová kártyával lehetne bejutni.  
 
Jávorka János  alpolgármester: A lőtérrel kapcsolatban megjegyezném, hogy jó pár évvel 
ezelőtt a Rétsági Árpád Egylet kezdeményezte a lőtérre vonatkozó, külön helyrajzi számú 
kimérést. Készültek vázlatrajzok is, csak valahogy nem került végigvitelre. Beszéltem Fodor 
Lacival, nem kell újra felméretni, csak az akkori rajzokat újra záradékoltatni, és így újra 
beadni a kérelmet.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ha a telephelynek bármilyen hasznosítása lesz, azt valóban 
nagyon meg kell majd gondolni. Remélem, hogy van olyan lehetősége az önkormányzatnak, 
hogy ipari tevékenységen belül is lehet osztani-szorozni, hogy mit lehet engedélyezni és mit 
nem. Azzal is egyetértek, hogy ez a tevékenység már működik máshol is Rétságon, és nem 
tudunk róla, hogy problémát okozna.  Ahogy a bérlő szavaiból kivettem, ő egy picit nagyobb 
kapacitással gondolja a dolgokat. A másik vállalkozó is sok rétsági, életerős fiatalembert tud 
foglalkoztatni, reméljük itt is rétságiakban fog gondolkodni a vállalkozó. Annak is nagyon 
örülök, hogy mindenki úgy vélekedik, hogy ezt a tevékenységet valahogy legalizálni és 
engedélyezni kell. Hogy a későbbiekben milyen tevékenységeket engedélyezünk, azt 
nagyon meg kell gondolni.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A Radnóti utcában nagyon sok lakás van, és az ottlakók már 
nagyon sokszor fordultak a zajhatások miatt az önkormányzathoz, legutóbb pl. az 
uszodaépítésnél. Ezért kell alaposan átgondolni.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A rétsági lakosoknak szeretném üzenni, hogy felejtsék el azt a 
műhelyt, sajnos nagyon sok veszélyes hulladék lett otthagyva. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs további észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

 
                       122/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DM 
Concept 2020 Kft, (adószám:28788799-2-12, székhely:2651 Rétság 
Zrínyi Miklós u. 7, ügyvezető: Demeter Magdolna 1021 Budapest 
Budakeszi út 51/D) a volt honvédségi laktanya területén található: 02/4 
hrsz-ú kivett telephely megnevezésű összesen 1231 m2 javítóműhely 
és a hozzá tartozó 500 m2 terület bérlésére vonatkozó megkeresését.  
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy jelen határozat 
mellékletét képező, határozatlan idejű BÉRLETI SZERZŐDÉS-t 2020. 
október 26. naptól kezdődően aláírja. A bérleti díjat:(az önkormányzat 
113/2013.(V.24) KT határozata alapján) havonta 111.078- Ft, azaz 
egyszáztizenegyezer-hetvennyolc forint összegben ha tározza 
meg. Az összeg tartalmazza: fedett szín 1231 m2 x 8 8,- Ft/m2= 
108.328,- Ft/hó, valamint szabad terület 500 m2 x 5 ,50,- Ft/m2 = 
2.750- Ft/hó bérleti díját,   
 
Határidő: 2020. október 27. 

                             Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén csatolva megtalálható. 
 

5.) Praemedic Kft kérelme 
          Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnöke 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A Preamedic Kft. bérbe kívánja venni a volt laktanya 
területén 356/56 hrsz-on található ingatlan 280 m2-es részét. A helyiségben raktározási 
tevékenységet kíván végezni, alkalmanként autóvillamossági javítást is végezne, ami 
zajhatással nem jár. Vállalja a környezet letisztítását, az épület beázásmentesítését és 
nyílászárók létesítését. Van egy igény részéről, hogy a költségeket lehetőségekhez mérten 
szeretné a bérleti díjba beleszámítani. A munkálatok az önkormányzat erre kijelölt 
személyével történő egyeztetés után valósulna meg.  
A bizottsági ülésen jelen volt a kft. képviseletében Katona András, aki felé kérdések is 
hangzottak el. Ezekre válaszolva megtudtuk, hogy a raktározási tevékenység rendezvények 
hangosításához, világosításához kapcsolódó eszközök tárolása lenne. Az autóvillamossági 
javítások csak hobbiszintű javítások lennének. A bérlő tisztában van azzal, hogy nincs a 
helyiségben áram, amennyiben mégis szüksége lenne rá, azt meg tudja oldani. Az 
önkormányzat semmilyen közművet nem biztosít, ezt a bérlő tudomásul vette. A bérleti 
szerződés elkészítésére a mai ülésre kaptunk ígéretet.  
 
Jámbor Lajos jegyző: Abban maradtunk, hogy átküldjük neked a te bérleti szerződésedet. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: És én elkészítem a bérleti szerződést? 
 
Jámbor Lajos jegyző: Amit ő bele szeretne tenni, azt beleteszitek.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Akkor továbbra is marad az elvi hozzájárulás. Ezt az elvi 
hozzájárulást 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Ennek örülök, fiatal, rétsági vállalkozó fog a lepusztult épületből 
valamit felmutatni. A veszélyes hulladékot, mely ott is megtalálható, azt nekünk kellene 
lerendezni, mielőtt a vállalkozónak odaadjuk a területet.  
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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:  

 
                       123/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
PraeMedic Kft. kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a PraeMedic KFt. 
részére bérleti szerződés megkötésére kerüljön sor a volt laktanyában 
lévő 356/56 hrszám alatt lévő épületből 280 m2-re. 
 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
6.) Az Oroszi Bau Kft kérelme 

                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A kérelmező 600.000 Ft pótmunkát végzett el az óvodai 
dolgozók kérésére.  
Ez a napirend kicsit hosszabbra sikerült, és nem volt indulatmentes. A hozzászólások között 
elhangzott, hogy jogilag is furcsa ez az egész. Nem volt írásbeli megrendelés, nem volt 
pótmunkára semmilyen hivatalos felkérés. A vállalkozó megcsinálta, és kéri ennek 
kifizetését. A vállalkozó tájékoztatásában benne van, hogy több helyen végzett ilyet, sehol 
nem volt ebből probléma. Nálunk máshogy mennek a dolgok. A rendeletünk alapján minden 
munka elvégzése előtt indokolt az ajánlatkérés. Az árajánlat és a szerződés-tervezet 
elfogadása a Képviselő-testület feladata. Másik hozzászóló elmondta, hogy szakmai 
szempontból túlárazottnak érzi ezt a költségbecslést. Az ő javaslatára lett elfogadva az a 
határozati javaslat, hogy a Képviselő-testület részletes költségvetést kérjen erről a 
pótmunkáról. Elmondta a hozzászóló, hogy ez valószínűleg a fele lesz a 600.000 Ft-nak. Ezt 
a határozati javaslatot 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és 
Városfejlesztési bizottság a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Jávorka János  alpolgármester: Az a probléma, hogy nem volt jelen a kivitelező, a felmérő 
és a műszaki ellenőr. Hiszen a műszaki tartalom fel lett méretve, arra készült a kiírás, arra 
történt a jelentkezés. Volt kiírva egy műszaki ellenőr is. A gordiuszi csomó megoldásában 
kellene döntést hozni. Megismétlem, hogy mindenfajta felújítási munkára olyan körültekintő 
felmérés, műszaki ellenőrzés, átadás-átvétel szükséges, hogy ezeket elkerüljük.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Én ezt a kifizetést ahhoz kötném, hogy a zuhanytálcát tegye 
balesetveszély-mentessé.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta :  
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                       124/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Oroszi Bau Kft. óvodai vizesblokk felújítás során kért pótmunkák 
fedezetének biztosítása tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület részletes költségvetést kér a 600.000 Ft értékű 
pótmunkáról. 
 
Határidő: 2020. november 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 

Bakó Mónika  képviselő: Miért ilyen késői a határidő? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Módosítható. 
Aranyos volt, mikor alpolgármester úr elmondta, hogy nem volt itt a kivitelező, a műszaki 
ellenőr és az óvoda vezetője. Mi pedig nem voltunk ott, mikor ez az egész megtörtént. Az a 
szomorú ebben, hogy dönteni, megoldani nekünk kell. Azt sajnálom, hogy ez feszültséget 
okozott a testületben. E nélkül ellettünk volna.  
 
 

7.) Sport szervezetek 2020 évi támogatása 
          Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Rétság Város Önkormányzata hosszú évek óta támogatja a 
helyi sportszervezeteket. A február 25-ei ülésen volt a pályázatok kiírásáról és a beadási 
határidőről döntés. Több szervezet megfelelt a kiírásban szereplő feltételeknek. A Képviselő-
testület azonban nem hozott érdemi döntést a beadott pályázatok vonatkozásában a 
vírushelyzet miatt. Azóta már néhány egyesület vonatkozásában támogatást tudott 
megállapítani a testület, és a helyi nyugdíjas klubok is megkapták a támogatást a 
működésükhöz. Több egyesület vezetője fordult most az önkormányzathoz, hogy 
működésükhöz részarányos támogatást biztosítsunk. A javaslat az volt, hogy mindhárom 
egyesületet támogassuk, és a Judo klub továbbra is használhassa a kistornatermet 
térítésmentesen. 
Bizottsági ülésen egy javaslat hangzott el, mely szerint a Rétsági Árpád Egylet részére 
400.000 Ft, a Judo Klub részére 200.000 Ft, első körben a Városi Labdarúgó Sportegyesület 
részére 800.000 Ft, majd módosítva 400.000 Ft támogatás. Az ülésen technikai 
kivitelezésekre volt kérdés. Vásárolni december 31-éig, az elszámolást 2021. január 31-éig 
kell elvégezni. Az így kialakult határozati javaslatot 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Képviselő-testület számára. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
22 éve vagyok önkormányzati képviselő, 22 éve nem szeretem ezt a napirendet, mert sosem 
volt feszültségmentes.  
Módosító javaslatom van. Követtem azt a logikát, hogy a Képviselő-testület vita nélkül 
megállapította a nyugdíjasklubok részére az 50%-os támogatást. Ezen elvek szerint az 
egyesületeknek is a tavalyi támogatás 50%-át fogom javasolni. A Rétsági Árpád Egylet 
esetében 450.000 Ft, a Judo Klub esetében 250.000 Ft, a városi Labdarúgó Sportegyesület 
esetében 1.500.000 Ft a javaslatom.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Én tartózkodtam a bizottsági ülésen, mert nem értettem egyet 
az összegekkel. Az év elején jóváhagytuk a város költségvetését. Ebben meghatároztuk a 
sporttámogatások összegét is. Ezek az összegek jóvá lettek hagyva. A járványhelyzet miatt 
bizonyos rendezvények elmaradtak, vagy nem maradtak el. Nem biztos, hogy a felezés 
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minden esetben jó megoldás. Ezzel a támogatással a helyi sportegyesületeket támogatjuk. 
Sajnálatos, hogy ez feszültséget okoz. Ha körbe nézünk önkormányzatok között, akkor 
nagyon kevés olyan sportegyesület és civil szervezet van, amit az önkormányzata ilyen 
mértékben támogat. A bizottsági ülésen az a kérdés merült fel, hogy az elszámolásnál 
milyen számlákat tud majd befogadni a hivatal. A pénzügy egyértelműen úgy foglalt állást, 
hogy azok az egyesületek, amelyek év elején beadták a pályázatot, a 2020. évben született 
összes számlát be tudják adni, függetlenül attól, hogy melyik hónapban lett kiállítva. Ezek az 
egyesületek leírták, miket szeretnének megvalósítani, teljesen átlátható a működésük. Az 
első két egyesületnél szinte zavartalanul folyt az év. Az RVSE esetében kiderült, hogy a 
bajnokság zajlott. A kiadások, amiket beterveztek, azok megtörténtek. Magyarul ugyanúgy 
zajlott az élet, mintha nem lett volna vírushelyzet. Magyarul a fele összeg nem lesz elegendő 
arra, hogy a költségeiket fedezzék. Érdemes lenne ezeket átgondolni, ha már ezt a pénzt 
erre szántuk. A nyugdíjas kluboknál más a helyzet, ott valóban elmaradt sok rendezvény. 
Összeírtam, hogy kb. hány rétsági ember veszt részt ezekben az egyesületekben. A Rétsági 
Árpád Egyletnek 144 rétsági tagja van. A Judo Klubban 26 fő rétsági, az RVSE-ben 51 
rétsági sportol. Összesen 221 olyan tagja van ezeknek a sportegyesületeknek, akik 
rétságiak. A megítélt összeg a három egyesületnél 1.000.000 Ft. Nagyon aránytalanul kevés. 
Az RVSE-vel kapcsolatban az a véleményem, hogy nem szerencsés egy egyesületet 
büntetni azért, mert egy olyan vezetője van, aki nem szimpatikus valakinek. A bizottsági 
ülésen elhangzott néhány olyan megjegyzés, hogy személyes ellentétek is munkálkodnak. 
Ezeket félre kellene tenni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Csatlakoznék ahhoz, hogy akkor is vannak fix költségek, ha 
egyébként nincs minden esemény megrendezve. De gyakorlatilag működtek. A 221 tag nem 
kevés.  
 
Jávorka János  alpolgármester: Vannak ellentétek bizonyos személyek között. Ezzel nekem, 
mint önkormányzati képviselőnek, nincs tennivalóm.  Az elmúlt években próbáltam 
közvetíteni a felek között, nem sikerült. Egyetértek azzal, hogy egy egyesületet nem lehet 
azért büntetni, mert az elnöke nem szimpatikus. A rétsági civil szervezetek több tíz éve 
tevékenykednek a városban. Mindenképpen támogatni kell ezeket. Át kellene gondolni a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által javasolt összegeket. Mondom ezt azért is, mert a 
következő napirendben egy nem rétsági egyesület kérelme szerepel. A Bizottság által ott 
javasolt összeg ugyanannyi, mint a három rétsági egyesületnél összesen. Még egyszer 
kihangsúlyozom, hogy a rétsági civil szervezetek, egyesületek évtizedek óta működnek. Az 
egyesület választ egy vezetőséget, az végzi a dolgát. A belső ügyekbe én nem kívánok 
beleszólni. Rettentően aránytalan a bizottsági javaslat. Teljesen jogosan fognak 
támogatásért fordulni a rétsági egyesületek hozzánk. Akkor mit fogunk nekik mondani? És 
ha a következő napirendben támogatott egyesület jövőre beadja a támogatási pályázatát, 
akkor mennyit fogunk egy évre kivetítve adni? Egy határt kell majd benne húzni. Gondoljátok 
át, hogy melyik egyesület milyen munkát végez. Kihangsúlyoznám, hogy ezek az 
egyesületek szabályosan beadták a pályázatukat, ehhez kérték a támogatást.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ez a 221 ember és hozzátartozói erősen a kampány része 
lehet. Az általad javasolt összegek, és a doktor úr által elmondott létszámok aránya úgy 
alakulna, hogy az Árpád Egylet részére fejenként alig több, mint 3.000 Ft-ot kapnának, a 
Rétsági Judo Klub részére nagyjából 10.000 Ft fejenként, és az RVSE részére pedig 30.000 
Ft fejenként. Hat éve, mióta ennél az asztalnál ülök, soha, és eztán sem fogom megérteni, 
hogy az RVSE-t, akinek tényleg megnőttek a költségei, mert lecsúsztak másik osztályba, 
Megye III-ba, tehát nem tudtak eredményt felmutatni – ellenben a többi egyesülettel -, 
támogatunk olyan összeggel, amely összeget sok NB-II-es, és NB-I-es megyei csapat sem 
kap meg. Mire fel? Kap mellette még egy focipályát ingyen és bérmentve, egy öltözőt 
felújítva ingyen és bérmentve, egy ingatlant raktározásra, tagdíjat szednek, nem keveset, az 
éves költségvetésük meghaladja az 5.000.000 Ft-ot, gyakorlatilag egy megye hármas 
csapat? Miről beszélünk? Elszámol, nem tudom, hány százezer forintot pályakarbantartásra, 
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mikor az önkormányzat gépe nyírja a füvet. Lehet arra kihegyezni a dolgot, hogy nekem 
személyes problémám van Salgai Gyurival, mondjátok ki nyugodtan. Nincs személyes 
ellentétem. Az pofátlanság, amit ő művel. Mindenki tudja, hogy a munkahelyén is. 
Elmondtam, mi a probléma. Tudod, mi a reakciója? Azóta nem köszön az utcán. Nem azt 
mondta, hogy üljünk le, vagy meggondolom, amit lehet. Nem. Nem akartam átmenni 
személyeskedésbe. Minden információ visszajön. Egyébként személyével, továbbra is azt 
állítom, semmi bajom nincs. De ez a megoldás, amit itt felvázoltál, ez biztos, hogy 
aránytalan. Miért kapjon egy focista 30.000 Ft támogatást az önkormányzattól, hogy 
folyamatos csúsznak lefelé, és nem tudnak. Jani bácsi elmondta, hogy ezek az egyesületek 
sport- és kulturális életet színesítenek. Mikor láttunk egy focistát is bármilyen rendezvényen 
segítőként, résztvevőként. Mutassatok nekem az elmúlt 22 évből olyan rendezvényt, amit az 
RVSE adott a város lakosságának, akár csak azért, mert súlyos milliókkal támogatjuk. Lehet 
kampányolni, lehet mondani, hogy adjunk pénzt. Én is azt mondom, hogy adjunk pénzt, de 
azért álljunk már meg. Mikor Berkenyén újjáépítik a csapatot tokkal-vonóval, és az nem kerül 
ennyibe, mint amit ők évről-évre kapnak, plusz az ingyenes pályahasználat. Elhangzott itt, 
hogy van itt olyan egyesület, amelyik a saját támogatásából egy másik focicsapatot támogat, 
akik egyébként nem kaptak helyet az RVSE által használt önkormányzati tulajdonban lévő 
focipályán. Azért az az összeget akarták elkérni tőlük, amit az egyesületük megkapott 
támogatásként. Persze támogassuk őket. Hol van ez a pénz? Akkor, amikor nem kell nekik 
pályahasználatot fizetni, nem kell a pálya letakarításáért fizetni. Nem fejőstehén az 
önkormányzat. Az összkeret volt megszavazva a sportegyesületek számára. A leosztás nem 
volt megszavazva. Én is azt kérem, hogy mindenki gondolja át, hogy meddig toljuk még 
Salgai Gyuri szekerét. A másik két egyesületnél egyetértek az emeléssel, bár ha személyre 
leosztott, akkor borzasztóan el fog térni. Örülök neki, ha mindenki működött, ezzel 
bebizonyították, hogy az önkormányzat nélkül is tudnak működni. Akármennyit adunk nekik, 
az szerintem plusz lesz.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A saját pénzeikből lettek működtetve azok a dolgok, amit 
működtetniük kellett. A saját pénzüket adták bele. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Természetesen, hiszen a saját hobbijuk.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Nagyon nehéz összehasonlítani az egyesületeket, hogy 
mennyi jut egy főre, hiszen a tevékenységek és a körülmények is teljesen mások. Teljesen 
más az az egyesület, amely egy bajnokságban vesz részt, és minden héten meccset kell 
játszani, bírói díjat kell fizetnie, minden második héten utaznia kell. Ezek nagy költségek. 
Teljesen más költségek, mint hogy bemegyünk a tornaterembe és judozunk. Ezeket nagyon 
nehéz összehasonlítani. Az, hogy ki az egyesület vezetője és ki, ki mellett áll, ezeket nem 
keverném össze. A futball egy teljesen más történet, országosan is kiemelten magasan van 
támogatva. Ezt azért, mert valakit így hívnak, vagy úgy hívnak, azt nem kellene idekeverni. A 
pályázatokban le lettek írva konkrétan a számok és a kiadások. Tiszta sor, nyitott könyv, 
hogy mire fordítják azokat az összegeket. Szerintem ez az egyesület meg fog szűnni, ha 
elmarad a támogatás. Itt nem cipővásárlásról van szó, hanem fix költségekről.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Közüzemi díjak hangzottak el. Én sokszor jövök haza éjszaka, 
elég sokszor még éjjel kettőkor is ég a villany.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez nem a 
személyeskedés napirendi pontja. Úgy nem lehet megoldani a feszültségeket, hogy az 
illetékesek itt sincsenek. Legyetek szívesek a személyeskedést kihagyni.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A személyeskedést, és hogy ki, kivel van jóban, azt te hoztad 
fel első körben. Én nevén neveztem a dolgot. Doktor úr mondta, hogy a pályázatokban 
részletesen le van írva minden. Én szeretek a számok közé nézni. Nem szeretek csak a 
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papírból dolgozni. Nem emelnék ki részleteket, hogy mi az, ahol tudom, hogy el lehet csúszni 
egy kicsit a valóságtól.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én úgy tudom, hogy a traktort befizetik.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Akármilyen szerződés van kötve, ez akkor is zavaros. Ha 
adunk valakinek 3.000.000 Ft-ot, akkor oldja már meg az önkormányzaton kívül, hogy 
lenyírja a füvet! Van itt elég vállalkozó. Olyan is van, akit szeret. Olyan támadási felületet 
hagyunk, ami teljesen felesleges.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A sporttámogatást lehet /főre is adni, de akkor bejön az, amit 
főorvos úr mondott, hogy nem egyforma költségei vannak az egyesületeknek. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ebben egyetértek vele.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Csinálhatjuk azt, hogy tagonként kapnak pl. 10.000 Ft-ot egy 
évre, az sem lesz jó.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Visszatérve arra, hogy meginoghat az egyesület működése, 
ha a támogatást nem kapja meg. Én nagyon örülök, hogy amikor mi aktívan sportoltunk, 
akkor nem kellett hozzá az önkormányzat, hogy ezt megoldja, és nem egy 30.000 Ft-os éves 
tagdíjköltsége volt a versenyszintű díjugratásnak, mikor csak a lovakat több százezer 
forintért vették ezelőtt húsz évvel. Én mindig azt mondom, hogy mindenki addig takaróddzon, 
amíg lehet, és ha kap hozzá, akkor azt nagyon hálásan köszönje meg. Lassan oda jutunk, 
hogy követelőzik, és a megszűnéssel fenyegetőzik az RVSE. Akkor mi lesz, ha megszűnik? 
Nagyon sok fiatal elment már Diósjenőre focizni, mert ott emelt szintű foci van, Bozsik-
program van, műfüves pálya van stb. Nem az a cél, hogy megszűnjön, támogassuk, de 
ésszerű keretek között.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Nem fenyegetésképp hangzott, én félek ettől.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Akkor félreértettem, bocsánat.  
 
Jávorka János  alpolgármester: Dávid nevet is és sok egyéb kérdést felvetett. Ha ilyen 
információ van, akkor semmi akadálya nincs meginterjúvolni az adott egyesület vezetőjét, 
vezetőségét, adott időben, adott helyen, meséljék el, hogy mi a helyzet. Van az egyesületnek 
kötelező éves beszámolója, kell lenni pénzügyi mérlegének, május 31-ig a Bírósági Hivatalba 
be kell nyújtania a beszámolót, és az alapján részesülhet támogatásba, ha megfelel a 
követelményeknek. Megint beszélgetünk ezekről a dolgokról, de a felek nincsenek itt.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Annak idején ez gyakorlat volt, hogy amikor a sportegyesületek 
támogatását tárgyaltuk, akkor én minden egyesület vezetőjét meghívtam, itt ültek, lehetett 
kérdezni. Ez most nem történt meg. Úgy beszélgetünk, hogy a másik félnek nincs lehetősége 
tisztázni dolgokat. Halgattassék meg tehát a másik fél is.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Az elmúlt öt évben szerintem egyszer sem voltak meghívva ezek 
a vezetők.  
Az RVSE-nek van jónéhány tagja. Mennyi rétsági gyerek futballozik benne? Én tagja vagyok, 
nehogy már elvárjam, hogy az önkormányzat engem támogasson! Támogatást a 
gyerekeknek kell adni. Ott, ahol sokkal komolyabb futball van, ott sokkal kevesebből is 
tudnak működni. Nem tudom, mit támogatunk. Beírni sok mindent lehet. Effektíve mennyi 
rétsági gyereket támogatunk, az a lényeg.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ennek a napirendnek nem az a címe, hogy az RVSE 
üldöztetésének megkezdése, hanem a sportegyesületek támogatása. Nekem egyik sem áll 
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egyik sem közelebb, sem távolabb a szívemhez. Nem vagyok egyiknek sem elvtelen 
támogatója. Próbáltam felállítani egy lehetséges logikát. Van több logika is.  
Kérem, szavazzon, aki a Rétsági Árpád Egylet 450.000 Ft-os támogatásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a 
javaslatot.  
Kérem, szavazzon, aki a Rétsági Judo Klub 250.000 Ft-os támogatásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a javaslatot.  
Kérem, szavazzon, aki az RVSE 1.500.000 Ft-os támogatásával egyetért. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 3 igen és 4 tartózkodás  szavazattal nem ért egyet a javaslattal.  
Kérem, szavazzon, aki az RVSE részére javasolt 400.000 Ft-os támogatással egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 1 nem és 2 tartózkodás  szavazattal 
elfogadta a javaslatot.  
 

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

 
                       125/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport 
szervezetek támogatására vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-
testület a 2020. évi költségvetésébe tervezett keretösszeg terhére 
támogatást biztosít. 

Rétsági Árpád Egylet részére               450.000 Ft 
összegben. 
Rétsági Judo Club részére                   250.000 Ft 
összegben 
Rétság Városi Labdarúgó Sport Egyesület részére   
400.000  Ft összegben 

A megítélt támogatási összeg felhasználása tárgyában be kell kérni a 
sportegyesületek vezetőinek javaslatát.  
 
A Képviselő-testület a Rétsági Judo Club részére továbbra is 
biztosítja térítésmentesen a kis tornaterem használatát, heti 
három alkalommal. 
A támogatott egyesületekkel külön megállapodást kell kötni a 
támogatás felhasználására. 
Az elszámolás határideje: 2021. január 31. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület Mezőfi Zoltán 
polgármestert a megállapodások aláírására. 
A támogatások összege a 2020. évi költségvetésben a 
sportegyesületek támogatására elfogadott keret terhére 
elszámolható.    
Határidő: támogatási célok bekérésére 2020. október 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

8.) Duna-Ipoly Sportegyesület kérelme 
         Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Duna-Ipoly Sportegyesület keretein belül 26 rétsági gyermek 
sportol aktívan. Már tavaly nyáron is felvetődött ennek az egyesületnek a támogatása. Mi a 
rétsági gyerekeket szeretnénk támogatni. Hogy ez a támogatás, amit most a testület 
megszavaz, hogyan jut el a rétsági gyerekekhez, ez nem lesz mérhető.  
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Varga Dávid Géza PVB elnök: A Duna-Ipoly Sportegyesület a működéséhez kér támogatást 
a 26 fő rétsági gyermeknek. Az itt részletezett éves költségeik már emelkedtek, mert ebben 
még csak 18 fő szerepel. Ezek uszodai belépőt, tanmedence bérlést, buszköltséget, 
tornaterembérlést jelentenek. Mindösszesen 1.518. 800 Ft volt a tavalyi állás szerint.  
A bizottsági ülésen kérdésként elhangzott, hogy a tornaterem bérlet - 96 óra, 6.500 Ft 
óránként - ez hol és milyen módon történik. Ez sajnos a rétsági tornaterem bérleti díja. 
Értetlenül áll ez előtt mindenki, hogy rétsági gyerekeknek tartott, oda iskolába járó 
gyerekeknek miért kell ekkora összeget fizetni. A válaszban elhangzott, hogy ezt a KLIKK 
szabja meg, a rétsági intézményvezető asszonynak sincs ebbe beleszólása, bár próbáált 
ebből faragni. Abban a részben egyetértés volt, hogy érdemes lenne ezt az egyesületet is 
támogatni. Aktívan foglalkoztatják a gyermekeket, versenyekre járnak, eredményeket érnek 
el, a gyerekek jól érzik magukat. Az előterjesztőtől 400.000 Ft támogatás megszavazása 
hangzott el javaslatként. Erre érkezett egy 1.000.000 Ft-os keretösszeg megszavazására 
javaslat. Nem tudom, hogy ők adhatnak-e egész éves számlákat? 
 
Jámbor Lajos jegyző: Nem pályáztak, így nem.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A támogatási összeg mellett érvként még az is elhangzott, 
hogy már tavaly is kértek támogatást. Nem kaptak, mégis működtek tovább, nem szűntek 
meg. Gyakorlatilag a két év támogatásának is vehetjük ezt az összeget. Az 1.000.000 Ft-os 
támogatás 4 igen és 3 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Rettenetesen aránytalan ez az összeg. Erről az egyesületről 
tulajdonképpen semmit nem tudunk. Annyit tudunk, ami itt most le van írva, hogy mire kérik a 
támogatást. Nem ismerjük az egyesület működési kiadásait, bevételeit. Ezeket mindig meg 
kell nézni. Van-e tagdíj, önfenntartóak-e vagy nem. Semmit nem tudunk róla. Pályázatot nem 
nyújtottak be. Annak idején az volt, hogy az önkormányzat a rétsági egyesületeket 
támogatja. Ez volt a cél. Ilyen alapon idejöhet az országból bármelyik sportegyesület, ahol 
rétsági származású gyerekek sportolnak. Biztos van ilyen, nem ez az egyetlen. Én is azt 
mondtam, hogy támogassuk az egyesületet. Van egy egyedi kérelem, támogassuk. De nem 
egymillió forinttal. Hogy a 26 rétsági tagnak adunk egymillió forint támogatást, a 221-nek 
pedig 1.100.000-at, az vicc. Azért az arányokra figyeljünk már oda! A másik, ha egy ilyen 
van, akkor vegye a fáradtságot, írja le az egyesület, adja be a pályázatot, amit át lehet 
tekinteni. Ezeket kellene tudni.  
 
Jávorka János  alpolgármester: Rettentően eltérő aránytalanság van az előző napirendben 
megszavazott támogatás és e között a javaslat között. Ezt nem tudom elfogadni. Ezt 
elmondtam az egyesület vezetőjének is, aki meg is értette az indokaimat. Erről az 
egyesületről tényleg csak annyit tudunk, amit itt leírtak. Én nem emlékszem, hogy tavaly lett 
volna ilyen kérelem. Lehet, hogy beszéltetek erről Vincével, de semmi érdemi lépés nem 
történt. Most történt érdemben valami, hogy én ezt az előterjesztést elkészítettem. 
Aránytalannak tartom, ha egy gyerekre leosztjuk a támogatási összeget.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Itt 40.000 Ft-ra jön ki az egy főre jutó támogatás.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Nem tisztem kampányolni az egyesület mellett, viszont lehet, 
hogy rosszul látom ezeket a sporttámogatásokat. De azért nekem is lehet véleményem. Én 
azt látom, hogy itt van a gyerekekkel foglalkozva, érnek el eredményeket, jól csinálják a 
dolgukat, van olyan egyesület, ahol azt látom, hogy ez nem működik. Onnan elfelé mennek a 
gyerekek, ide pedig érkeznek. Az előbb én kaptam meg, hogy nem lehet arányosítani. PVB 
ülésen egyébként elhangzott, hogy az egyesület eddig teljesen önellátó volt, nem fizettek 
tagdíjat. Ezért is kérték a támogatást, hogy továbbra is így maradhasson, szemben olyan 
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rétsági egyesülettel, ahol évi 30-50.000 Ft-os éves tagdíj. Nem volt az elmúlt évben kérelem, 
viszont az elmúlt évben is ugyanígy működtek, ha két évre nézzük a támogatás összegét, 
akkor már más szám jön ki az egy főre jutó támogatás kiszámításánál. Az RVSE-nél sántít 
egy kicsit, hogy a saját bevallásuk szerint is már csak 10 gyerek van az egyesületben, mégis 
toljuk őket. Nem véletlenül nem adott be a Rétsági Fiatalokért Egyesület. Én úgy gondolom, 
hogy ez támogatható, mindegy, hogy hová van bejelentve. Tudjuk, hogy oda járnak rétsági 
gyerekek, de rétsági gyereket focizni még nem láttam a közelmúltban. Nem akartam 
párhuzamot vonni, de visszatértek egy előző napirendhez, pedig polgármester úr is mondta, 
hogy ne térjünk vissza. Továbbra is támogatom az 1.000.000 Ft támogatást.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Csatlakozom Dávidhoz. Annyit még elmondok, hogy nagyon sok 
szülő megállít, hogy miért kell nekik a gyereküket Diósjenőre hordani, focizni. Ez a 
támogatás ennek az egyesületnek jár, hiszen holnap már 50 gyerek lesz benne, annyira 
szeretik ezt.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Úgy érzem, hogy ezt a keretösszeget másfél hónap alatt nem 
fogják tudni kihasználni, a nem kihasznált része az önkormányzatnál marad.  
 
Jávorka János  alpolgármester: Van náluk is tagdíj bizonyos korosztálytól, csak nem tudjuk, 
mennyi. Akkor látnánk, ha lenne az egyesületnek előttünk anyaga. Azt, hogy jól 
tevékenységet végeznek, azt most is állítom, több alkalommal láttam őket, maximális 
elismerés a vezetőségnek. Roppant aránytalan és elvtelen ez a támogatás. Én 500.000 Ft 
támogatást tudnék elképzelni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, 
aki az 500.000 Ft-os támogatás elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 3 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta :  

 
                       126/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-
Ipoly Sportegyesület kérelméről szóló előterjesztést, és támogatja a 
Duna-Ipoly Sportegyesület kérelmét. 
 
A Képviselő-testület 500.000 Ft összeget biztosít a  Duna-Ipoly 
Sportegyesület részére, uszodai belépő, tanmedence és tornaterem 
bérleti díj támogatására. 
 
Az Önkormányzat az Egyesülettel külön megállapodást köt a 
támogatás felhasználására. 
 
A támogatással az Egyesületnek 2021. január 31-ig a megállapodás 
alapján kell elszámolnia. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
A Képviselő-testület a 500.000 Ft támogatási összeget, a 2020. évi 
költségvetés általános tartalék terhére biztosítja      

 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: polgármester 
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S Z Ü N E T  
 
 

9.) Rétság Rákóczi u. 32. szám alatti épület tet ő és fűtés javítása 
                     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az épület tetőszerkezete beázott, ezért a Képviselő-testület 
határozatot hozott arról, hogy három ács vállalkozástól és egy építészmérnök 
megkeresésével méressük fel. A vállalkozók a helyszínt megtekintették. A tető javítására egy 
ajánlat érkezett, a NORTON Trend Kft-től. A kazáncserére az a javaslat érkezett, hogy a 
polgármesteri hivatalban lévő, használaton kívüli, de csak kisebb felújításra szoruló két 
kazánt lehetne ebbe az épületbe átvinni. Ez lenne a legköltséghatékonyabb, bár ideiglenes 
megoldás. Erre Medgyesi Péter vállalkozó adott árajánlatot. Ezt a változatot a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Képviselő-
testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

 
                       127/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétság Rákóczi u 32. szám alatti Önkormányzati tulajdonú épület tető- 
és fűtésjavítására vonatkozó előterjesztést.  
 
A tetőjavításra a NORTON TREND KFT.2161 Csomád, Kossuth L. u. 
79. adószám 23595909-2-13, E-mail.info@nortontrend.hu Telefon: +36 
30 / 232 1103 árajánlatát bruttó 987 425 Ft összegért fogadja el. 
A fűtésjavításra és kazáncserére Medgyesi Péter Ev. 2651 Rétság 
Rózsavölgyi u.12 árajánlatát bruttó 2 225 000 Ft összegért elfogadja. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozathoz 
csatolt szerződéseket: a tetőjavításra vonatkozóan (Vállalkozási 
Szerződés I.) a Norton Trend Kft-vel, 
 a fűtésjavításra és kazáncserére Medgyesi Péter Ev.-val (Vállalkozói 
Szerződés II.) aláírja. 
 
A tetőszerkezet javítás és a fűtésjavítás és kazáncsere (összesen 
bruttó 3.212.425 Ft) többletköltségét a 2020. évi költségvetés tartaléka 
terhére biztosítja a Képviselő-testület. A pótelőirányzat átvezetésére a 
költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.   

 
  Határidő: 2020. szerződés aláírására október 30., majd szöveg szerint 
  Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén csatolva megtalálható. 
 

10.) Javaslatok az általános Iskolai étkez ő megépítésére 
               Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
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Varga Dávid Géza PVB elnök: Többször volt előttünk ez az igény. A Képviselő-testület is 
támogatta az igény kielégítését. Kovács Miklós tervező, polgármester úr, jegyző úr, 
alpolgármester és az igazgatóasszony helyszíni bejárást tartottak, hogy milyen megoldás 
lehetne. Több verzió merült fel. Ezen az elfogadott helyszínen nagyobb földmunkák nélkül 
lehetne telepíteni a konténert.  
A konténermegoldást támogatta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 7 igen szavazattal. 
A mai ülésre lett összeírva három cég, akiktől árajánlatot kérnénk.  
 
Jámbor Lajos jegyző: A pénzügyi bizottság ülése óta három cég területi képviselőjét 
megkerestem. Minhárom cég vállalta, hogy a közeljövőben helyszíni szemlén vesznek részt. 
Kettő cég a-z-ig tudja vállalni a beruházást. A harmadik cég tervezést nem vállal, ezért 
szerepel a határozatban Kovács Miklós építész neve is, hogy ne kelljen újabb kört futni. 
Küldtek bemutatkozó anyagot, ezt körbe fogom küldeni. Mindhárom cég alkalmas arra, hogy 
a beruházást elvégezzék.  
 
Jávorka János  alpolgármester: Szerdán reggel kérdeztem meg Kovács Miklóst, hogy kell-e 
terv vagy sem. Abban az esetben nem kell, ha 180 napon belüli időtartamra kerül 
kihelyezésre a konténer. Ha a 180 napot meghaladja, akkor kell engedély, terv. Az lenne az 
ideális, ha az ajánlatok közül az lenne a legolcsóbb, amelyik a tervezért is tartalmazza. 
Mindenképpen kell hatóságokkal előzetesen egyeztetni, hogy kell-e bele külön mosdó vagy 
sem. A tornatermi mosdó elég közel van.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Ezt ők fogják tudni.  
 
Jávorka János  alpolgármester: A tűzoltósággal is kell konzultálni, hogy hova lehet 
elhelyezni, mert ez befolyásolja a négyzetmétert. Sok olyan kérdés van, amit tisztázni kell.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Biztos vagyok benne, hogy fogják tudni, hogy melyik 
hatósággal kell egyeztetni. Főleg, ha terveznek is.  
Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  
 

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

 
                       128/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
általános iskolai tálaló és étkezde megvalósításának lehetőségéről 
készített előterjesztést, és egyetért azzal, hogy az Általános Iskola 
területén, a tornaterem és az iskolai épület Déli szárnya közötti 
területen megépítésre kerüljön egy 70 férőhelyes étkező, konténer 
építmény szerkezettel és tálalóval. Az étkezőt össze kell kötni a 
tornatermi folyosóval. 
 
A moduláris étkező beszerzésére árajánlatot kell bekérni az alábbi 
vállalkozásoktól: 

1.) ModulArch Kft. acs@modularch.hu, 
2.) Containex Container-Handelsgessellschaft m.bH , 

kozma@containex.com 
3.) Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft. – sinko@mobilbox.hu  
4.) Kovács Miklós tervező (Mobilbox Kft. tervezési feladatot nem 

vállal) 
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Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Hegedűs Ferenc képviselő: Arra majd figyelni kell, hogy azon a területen van egy 
szennyvízakna.  
 
Jávorka János  alpolgármester: Ne csináljunk olyat, mint a CSMO-nál van. 
 
 

11.) Oszter Sándor kérelme 
           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Kapott egy megkeresést az önkormányzat Oszter Sándortól, 
akinek tulajdonában van a Diósjenő 852/16 hrsz-ú udvar megjelölésű ingatlan, melyen 
időszakos átfolyású mesterséges tó található. Fennmaradásai engedélyezési eljárást 
kezdeményezett az illetékes hatóságnál, és kell a szomszédos ingatlan tulajdonosainak a 
hozzájárulása. Rétság Város Önkormányzat 275/1000-ed tulajdoni hányaddal rendelkezik a 
mellette lévő víztározó művelési ágú területből. Ez a DMRV Zrt. kizárólagos használatában 
van ez a terület, és hét önkormányzat osztatlan közös tulajdona. Ezért kereste meg a 
kérelmező az önkormányzatunkat is. Több javaslat is van, hogy mit tudunk ezzel tenni. A 
bizottsági ülésen az a vélemény alakult ki, hogy ez ügyben az önkormányzat nevében és 
helyette eljárjon a diósjenei önkormányzat. Ugyanakkor felkérnénk a polgármestert, hogy 
mivel Rétságon is van egy ilyen terület, hogy a két terület elcserélésének eljárásában 
tárgyalást kezdeményezzen Diósjenő polgármesterével.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Javalom a határozat módosítását. Ugyanazt tartalmazza, mint 
amit a Bizottság javasolt, csak másképp van megfogalmazva.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Javaslom a módosítást.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a módosítási javaslat elfogadásával 
egyetért.  
 

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

 
                       129/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Oszter 
Sándor (Diósjenő, Arany János u. 27. sz. alatti lakos) tulajdonosi 
hozzájárulás megadásának kérelméről készített előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozza: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza 
Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy Oszter 
Sándor Diósjenő 852/16 hrsz-ú ingatlanán lévő mesterséges tó 
fennmaradása ügyében nevében és helyette eljárjon. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy 
tárgyalásokat kezdeményezzen Diósjenő Község Önkormányzatának 
és Rétság Város Önkormányzatának közös tulajdonában lévő 
területeinek csere-lehetőségéről.  
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Határidő: 2020. október 30., tárgyalásokra 2020. december 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
12.) Zöld Város” projekt Soft elemei 

                       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Zöld város pályázatban szereplő SOFT feladatok 
elfogadására és az azt lebonyolító szervezt elfogadására még nem került sor. Erről dönteni 
kell. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott, hogy az Ipolyvölgyi 
Televíziósok Egyesületével már eredményesen dolgoztunk együtt más pályázatok során. 
Még két javaslatot várt a Bizottság a testületi ülésre, ami a módosított határozati javaslatba 
már bele is került. Volt egy projektértekezlet, ott hangzott el, hogy a SOFT program 
szükséges és kötelező tartalmi elem a pályázatban. Kaptunk egy ajánlást, hogy milyen 
programok kerüljenek megvalósításában. Ez javarészt társadalmi kapcsolatok kiépítését 
tartalmazza.  
A Bizottság 7 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

 
                       130/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld 
város pályázat SOFT programjairól készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület árajánlatot és szerződés-tervezetet kér a Soft 
programok lebonyolítására az alábbi vállalkozásoktól: 

 
Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok Egyesülete 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50. 
Adószám: 18641815-2-12 
E-mail címe: csordasnora2660@freemail.hu 
 
NOVA-COLOR PLUSZ Szolgáltató Betéti Társaság 
2660 Balassagyarmat, Madách liget 18. IV.em.4. 
Adószám:  21911802-2-12 
E-mail címe: nova_color@freemail.hu 
 
Art Program Kft 
2660 Balassagyarmat, Nádor utca 19. 
Adószám: 26660264-2-12 
E-mail címe: hirdetes@ipolytv.hu 

 
Az árajánlat kéréseket a határozat mellékletét képező „Soft Program” 
bemutatása dokumentum megküldésével kell megkérni. 
 
Az ajánlatok beérkezési határideje: 2020………………. 
 
Az árajánlatokat zárt borítékban a Rétsági Polgármesteri Hivatal 
címére (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) kell megküldeni. 
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Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

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

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

 
                                  131/2020. (X. 22.) KT. határozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld 
város pályázat mérföldköveinek módosításáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a mérföldövek teljesítésének határidő 
módosításával egyetért. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat mellékletét 
képező „Nyilatkozat” aláírására. 
 
Határidő: 2020. október 26. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén csatolva megtalálható. 
 

13.) Az Egészséges Palócországért Alapítvány támoga tása 
                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Polgármester terjesztette elő ezt a javaslatot, amelynek 
tartalma, hogy napról-napra nő a koronavírus-fertőzöttek száma, a balassagyarmati kórház 
jelentős átvezényelt személyzet ellátásáról gondoskodik. Rétság térsége a balassagyarmati 
kórház ellátási körzetébe tartozik, kiemelt stratégiai partnerünk. Az átvezényelt személyzet 
ellátása és étkeztetése, utaztatása, lakhatása sok problémát vetett fel. Az Egészséges 
Palócországért Alapítványon keresztül tudnánk ebben a kórházat támogatni. Ezt már máskor 
is megtettük. Tudjuk, hogy jó helyre megy a pénz, megbízható az alapítvány, semmilyen 
probléma nem volt még ebből. A javaslat szerint 1.000.000 Ft támogatás kerülne 
megállapításra az alapítvány részére. Ezt 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta 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:  

 
                      132/2020. (X. 22.) KT. határo zata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Egészséges Palócországért Alapítvány kérelmét, mely a Dr. Kenessey 
Albert Kórház és Rendelőintézet COVID-19 vírus kapcsán keletkezett 
rendkívüli kiadásainak támogatására irányul.   
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.000.000 forint 
támogatást biztosít a koronavírus fertőzöttek ellátására átvezényelt 
dolgozók ellátási kiadásaira.  
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást 
jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
megállapodás aláírására.  
 
A támogatás fedezetét a Képviselő-testület a 2020. évi tartalék terhére 
biztosítja. A pótelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén csatolva megtalálható. 

 
14.) TKB kérelmek 

                 Előterjesztő: Bencsok Péter TKB elnök 
 
Bencsok Péter képviselő: A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához kettő kérelem érkezett. 
Egyik a Rétsági Hunyadi János Nyugdíjasklubtól, akik a cserkeszőlői termálfürdőben jártak 
50 fővel. A Bizottság a támogatás összegét 150.000 Ft-ban állapította meg. A másik kérelem 
a Rétság Városi Nyugdíjas Klubtól érkezett, ők Egerben jártak 50 fővel. Számukra is 150.000 
Ft-ban állapította meg a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Hunyadinak kettő kérelme van. Van egy kecskeméti is.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ezt már megszavaztuk szerintem.  
 
Bakó Mónika  képviselő: Megszavaztuk, arról volt szó, hogy elmennek, és nem mentek el. 
Most megint itt van.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ha mindenkinek így rémlik, akkor meg sem szólaltam.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

 
                       133/2020. (X. 22.) KT. határ ozata: 
 

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

 

    utazás célja 
Program 

időpontja 
fő 

Támogatható költséghányad 

(Ft) 

          Utazás belépő összesen 

1 

Rétsági Városi Nyugdíjas 

Klub egri kirándulás 2020.09.12. 50 80.000 70.000 150.000 

2 
Rétsági Hunyadi János 

Ny.k. Csekeszőlő 2020.09.19. 45 115.500 34.500 150.000 

 

Összesen:      195.500  104.500 300.000 

 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                                 19/2020. (10.22.) számú 

jegyzőkönyv 

24 

 

mindösszesen 300.000 Ft-ot támogatást biztosít, melyre a Nyugdíjas 
Klubokkal támogatási megállapodást kell kötni. 

 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell 
eljárni. 
 
Határidő: kérelem szerint, 
Felelős: Bencsok Péter PVB elnökhelyettes 

 
 

15.) Egyebek 
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tessék parancsolni! 
 
Jámbor Lajos jegyző: A bölcsőde közbeszerzéssel kapcsolatban tájékoztatnám a 
Testületet. A Testület döntött arról az 5 vállalkozóról, akinek a közbeszerzési dokumentumok 
és a pályázati anyagok meg lettek küldve. Közel 50 kérdés érkezett vissza a szerződéssel, a 
tervekkel, a fűtéssel kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket a tervezők megválaszolták. Márkus 
Pál úgy gondolta, hogy egy héttel meghosszabbítja a pályázatok beadási határidejét, tehát 
az november 2-án lenne. Ezt azzal indokolta, hogy így nem sérül meg az az elv, hogy legyen 
idejük felkészülni a pályázóknak is a dokumentum elkészítésére. Ez közbeszerzési törvény 
szerint nincs kizárva, határidőben nem csúszunk meg. Úgy tűnik, hogy az 5 megszólított cég 
dolgozik az anyagon, és be is fogja adni a pályázatát.  
 
Jávorka János  alpolgármester: Az első napirendi pontnál kellett volna elmondanom, hogy 
szeretném megköszönni polgármester úr, főorvos úr és jegyző úr végzett annak érdekében, 
hogy a fogászati szakellátás november elsejével elindulhasson. Minden jót kívánok a 
doktornőnek is, nektek pedig köszönöm a munkát.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Két megkeresés érkezett hozzám. Az egyik fakivágás, a 
Jókai és a Mező utca sarkán lévő veszélyes fa miatt. Ezzel kapcsolatban javasoltam már azt, 
és én is partner vagyok abban, hogy készítsünk egy olyan előterjesztést, hogy megnézzük 
és kivágjuk ezeket a veszélyes fákat, akár évente egyszer. Egy vállalkozót felkérni, és több 
fát kivágatni. Természetesen csak azokat, ahol jogos a kérelem, és veszélyes a fa.  
 
Jámbor Lajos jegyző: A Képviselő-testület már hozott egy olyan döntést, hogy a fakivágási 
kérelemnek van egy nyomtatványa, ezt kitöltve tudnánk nyilvántartást vezetni, hogy milyen 
igények vannak. Ennek 3.000 Ft illeték költsége van. Utána helytálló az a javaslat, hogy 
nézessük meg szakemberrel. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ami elhangzott, az nagyon fontos. Nem állapot, hogy minden 
nap érkezik kérelem. Az illetéket nem a rétsági önkormányzat szedi, hanem az az 
illetéktörvényből fakadóan az a Magyar Államot illeti. Ezt be kell tartani.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Nagyon jónak látnék egy ilyen rendszert. Ha jegyző úr látja, 
hogy összegyűlt 5-10 kérelem, akkor kell ezzel foglalkozni. A fák pótlásáról is kell 
gondoskodnunk. Hogy később ne legyenek ilyenek, az önkormányzat vagy meghatározza, 
hogy mit lehet ültetni, vagy az önkormányzat ültet oda. Megvannak ennek a szabályai.  
 
Jávorka János  alpolgármester: Jegyző úrral beszélgettünk már erről, mert várható még 
kérelem. Az ötven évvel ezelőtt elfuserált dolgokkal kell nekünk most foglalkozni, megoldani, 
lerendezni úgy, hogy érdeksérelmet senkinek ne okozzon. Márpedig ezzel fogunk okozni. A 
volt szolgáltató háznál is két méterre a háztól lett ültetve fenyő, ami már a gerinc felett van. 
Azt is kérik kivenni. Méressük fel, egy ütemben rendezzük le.  
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Varga Dávid Géza PVB elnök: Egy állampolgári javaslat érkezett Szabó Hornos Andrástól. A 
32 hektár jászteleki erdő felé eső erdősáv nem lett most kiirtva, mivel nem képezi a 32 hektár 
részét. Az térképen jelölt út. A földtulajdonosok közül többen gondolkodnak azon, hogy a 
saját területüket kiméretik és bekerítik. Ebben az esetben az autók az erdőben tudnak majd 
közlekedni. Szerinte kb. 10-12 méterre van az út. Volt egy javaslata, amiről szerintem 
lekésett, mivel a 32 hektár átadása már megtörtént. Ha ez a cég visszajön más munkára, 
akkor lehet, hogy ezzel is foglalkozni kellene.  
 
Jávorka János  alpolgármester: Ez egy izgalmas kérdés lesz.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Jegyző úrral kint voltam, amikor a terület átadása volt. Azt 
javaslom, hogy azt a fát ki kell vágatni, be lehetne hozni az önkormányzathoz, mert abban 
sok értékes fa van. Ugyanilyen a dögkút felé vezető út, ami szintén az önkormányzaté. Azt is 
meg kellene oldani. Vannak erre pályázatok.  
 
Jávorka János  alpolgármester: Az a baj, hogy az út mindig szélesedik. Mindenkinek be 
kellene tartani a szabályokat, és akkor nem lenne semmi gond.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Ha nem biztosít az önkormányzat utat, akkor nyilván másnak a 
földjén megy. Ledarált betonnal le is lehet szórni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az ülést 17.22 órakor bezárom.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                         J ámbor Lajos 
polgármester                                            jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakó Mónika                                             Dr. Szájbely Ern ő 
jegyzőkönyv hitelesítő                                jegyzőkönyv hitelesítő 
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