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16. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2022. augusztus 02. napon 14. 
17. órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli ülésén. 
 
Jelen vannak:     

Mezőfi Zoltán  
Jávorka János 
Varga Dávid Géza 
Bakó Mónika 
Hegedűs Ferenc 
Dr. Szájbely Ern ő 

polgármester 
alpolgármester 
PVB elnök 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

Fodor Rita Mária  
Busainé Terman Viktória 
 

jegyzőhelyettes  
jegyzőkönyvvezető 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 fővel  határozatképes.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
felkérem Varga Dávid Géza  és Jávorka János képviselőket. Kérem, szavazzon, aki 
egyetért ezzel. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal 
elfogadta jegyzőkönyv hitelesít őket .  
Kérem, szavazzon, aki a napirend elfogadásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 6 igen  szavazattal elfogadta a napirendet  és a következő sorrendben tárgyalja azt: 
 

1.) Rétság – Tolmács – Bánk szennyvíz konzorciumi e gyüttm űködés 
utólagos jóváhagyás 

                           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

2.) Bölcs ődei pótmunkára érkezett árajánlat elbírálása – kerí tés 
                           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
3.) Előterjesztés szök őkút szivattyú vásárlás 

                           Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 

4.) John Deer kistraktor szerviz biztosítása 
                           Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 

 
5.) Juttatás lehet ősége a 2022 évben 

                           Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes 
 

6.) Pótelőirányzat kérése 
                           Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes 

 
7.) Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi besz ámolója 

                           Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 

8.) Kérelem a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Közp ont részére 
pótel őirányzat biztosítására 

                           Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 

9.) Az egészségügyi szolgálatok beszámolói 
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                           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

10.) Tóth Anna kérelme 
                            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
11.) VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérel me 

                            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

12.) Polgár őr 2021. évi támogatás módosítása 
                            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
13.) Árajánlatok elbírálása (köztéri hulladékgy űjtők és esőbeállók)  

                           Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnök 
 

14.) GSM alapú kapu használatba vétele 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
15.)  A Templom u. 8. szám alatti önkormányzati tul ajdonú ingatlannal 

kapcsolatos bérl ői bejelentés 
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
16.) Rétsági Árpád Egyesület támogatási kérelme II.  

Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnök 
 

 
 
Zárt ülés 
 

1.) Kapcsolatfelvétel lehet ősége a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

1.) Rétság – Tolmács – Bánk szennyvíz konzorciumi e gyüttm űködés 
utólagos jóváhagyás 

                        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökénél van a szó.   
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ez egy utólagos jóváhagyás. 2017. szeptember 29-én 
döntöttünk arról, hogy konzorciumi tagként részt veszünk a Rétság agglomerációs 
szennyvíz-elvezetésének és tisztításának fejlesztéséről szóló programjában. Azóta egy kicsit 
átalakult ez a pályázat. Most újra van lehetőség pályázni, szeretnénk indulni. 5 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

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

 
167/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a konzorciumi 
megállapodás utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A „Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” 
című, KEHOP-2.2.2-15-2022-00183 projektszámon benyújtott pályázathoz a 
konzorciumi megállapodást utólag jóváhagyja.  
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
 

2.) Bölcs ődei pótmunkára érkezett árajánlat elbírálása – kerí tés 
                        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Többször volt már előttünk ez a probléma, az épülő bölcsőde 
kerítésének kérdése. Kaptunk egy árajánlatot. Az egyik bizottsági tag elmondta, hogy ez az 
ajánlat nem biztos, hogy fedi a valóságot, elég sok túláratott tétel van benne. Ezért a 
határozati javaslat módosításra került, amit 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolt 
a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
módosított határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
 

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

 
168/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődei 
pótmunkára érkezett árajánlatról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület pontosítást kér a vállalkozótól helyszíni szemle alapján. A 
helyszíni szemlére meg kell hívni a tervezőt és műszaki ellenőrt is. 
 
Határidő: 2022. augusztus 15.      
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

3.) Előterjesztés szök őkút szivattyú vásárlás 
                  Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Alpolgármester úr készítette az előterjesztést és kért 
árajánlatot a szökőkút elromlott szivattyújának cseréjéhez. A Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
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169/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szökőkút 
működéséhez szükséges, Astralpool Victoria Plus Silent szivattyú vásárlására 
érkezett árajánlatot. 
 
 A Képviselő-testület elfogadja a Sun Koi - Farm Kft. 3434 Mályi, Vezér utca 39/b 
vállalkozástól érkezett árajánlatban és az „Elektronikus számlán” szereplő  bruttó 
240.871 Ft összeget. 
 
A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja 
a szivattyú beszerzéséhez szükséges bruttó 240.871 Ft összeget. 

 
Határidő: 2022. augusztus 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

4.) John Deer kistraktor szerviz biztosítása 
                   Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A kistraktoron el kell végezni a szükséges időszakos javítást. 
A KITE Zrt. megküldte az árajánlatát. A Bizottság 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolta a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
 

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

 
170/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a John Deer 
kistraktor szervízelésére érkezett árajánlatot. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a KITE árajánlatát. Az árajánlat összege: 
220.883,88 Ft plusz áfa, összesen 280.523 Ft. 
 
A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja 
a bruttó 280.523 Ft összeget. 

 
Határidő: 2022. augusztus 04. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

5.) Juttatás lehet ősége a 2022 évben 
                   Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Az előző évek gyakorlata szerint a költségvetés elfogadása 
és a pénzügyi keretek felülvizsgálata után az önkormányzatnál és az intézményeknél a 
bérek felülvizsgálatára kerül sor. Az idei évben több probléma merül fel, amelyek kihatnak az 
önkormányzat gazdálkodására is. Emiatt gondoltuk azt, hogy segítenénk egy évközi 
juttatással. Ez az önkormányzat minden dolgozóját érinti. Minden dolgozó kapna egy havi 
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juttatást. A bizottsági ülésen az a javaslat hangzott el, hogy a tartós betegállományban lévő 
dolgozók is kapjanak juttatást. Tartós betegállomány esetén még jobban jöhet ez az egy havi 
fizetés. A másik javaslat az volt, hogy a külsős bizottsági tagok is részesüljenek egy havi 
juttatással, és visszamenőlegesen kapják meg az elmaradt egy havi juttatást is. Ezzel a két 
módosítással 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság a határozati 
javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
171/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Juttatás 
lehetősége a 2022. évben ” tárgyban készült előterjesztést és azt jóváhagyja az 
alábbiak szerint: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatnál és az 
önkormányzati fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazotti, 
köztisztviselői, egészségügyi szolgálati jogviszonyban és a MT hatálya alá tartozó 
főállású dolgozóinál, a közfoglalkoztatottaknál, továbbá a Képviselő-testület 
tagjainál, a külsős bizottsági tagok, az ő esetükben 2 havi - munkájuk 
elismeréseként - egy havi bruttó illetményüknek, illetve tiszteletdíjuknak megfelelő 
rendkívüli juttatásra biztosít fedezetet, melyet 2022. augusztus 10-ig történő 
kifizetéssel biztosít, az alábbi feltételekkel: 

 
- 2022. július 1-én aktív jogviszonnyal kell rendelkezni, 
- több jogviszony esetén csak egy, a magasabb összegű vehető figyelembe, 
- minimum 6 hónap munkaviszonnyal kell rendelkezni, 
- fizetésnélküli szabadság esetén az összeget arányosítani kell, 
- gyes, gyed valamint ezen időszak alatt szerzett szabadságok kiadása 

időtartamára nem adható. 
 

Az intézmények részére keretösszeg kerül meghatároz ásra, melynek 
felosztásáról az intézményvezet ő dönt ! 
A felhasználható keret intézményenként: 

 
Intézmény Bruttó (Ft) Járulék (Ft) Összesen (Ft)  
Polgármesteri Hivatal 5.550.920   721.620 6.272.540  
Önkormányzati dolgozók 7.048.750   916.338   7.965.088  
Óvoda 4.694.023   610.223 5.304.246   
Család- és Gyermekjóléti Központ 3.012.375   391.609   3.403.984   
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 4.138.506   538.006   4.676.512   

24 444.574   3.177.796   27.622.370   
 

Határidő: 2022. augusztus 15. 
Felelős: valamennyi érintett munkáltató 

 
 

6.) Pótelőirányzat kérése 
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                  Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Jegyző asszony elmondása szerint az ASP-s gépek 
folyamatosan hibásodnak meg és állnak le. Erre kérnek pótelőirányzatot. A határozati 
javaslatot 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
 

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

 
172/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági 
Polgármesteri Hivatalban lévő informatikai eszközök cseréjre, javítására 
pótelőirányzat kéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület új eszköz beszerzésére 300.000 Ft, javításokra 300.000 Ft. 
összesen bruttó 600.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a 2022. évi költségvetés 
tartalék terhére.  
 
A többletelőirányzat átvezetésére a 2022. évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: 2022. augusztus 15., majd szöveg szerint      
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző 

 
 

7.) Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi besz ámolója 
                  Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Az ülésen részt vett az intézmény vezetője, Kovácsné Gregor 
Márta. Mindenki pozitív véleménnyel volt a beszámolóról is és az intézmény munkájáról is. 
Megköszönték többen az intézményvezető és a dolgozók munkáját. Nagyon örülünk, hogy 
az intézmény már teljes létszámmal tud működni. Az egyik hozzászóló elmondta, hogy az 
intézmény nagyon jól működik, pedig egy nagyon hálátlan feladatot kell ellátniuk. A Bizottság 
5 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Az „A” változat lesz elfogadva, be kell még írni a dátumot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
173/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete             15/2022. (08. 02.) számú 
jegyzőkönyv 
 

 

7 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és 
Gyermekjóléti Központ 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, és azt a 
határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: ---- 
 

 
 

8.) Kérelem a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Közp ont részére 
pótel őirányzat biztosítására 

                  Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A Család- és Gyermekjóléti Központ pótelőirányzatot kért a 
megemelkedett rezsiköltségek miatt.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
174/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- 
és Gyermekjóléti Központ részére pótelőirányzat biztosítása tárgyában készült 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az intézmény rezsiköltségének finanszírozására a 2022. évi 
költségvetésben 600.000,- Ft +ÁFA (összesen 762.000,-Ft) összegű 
pótelőirányzatot biztosít a Rétsági Család – és Gyermekjóléti Központ számára.  
A költségvetés következő módosításakor a pótelőirányzat összegét a 
költségvetési rendeleten át kell vezetni. 

 
Határid ő: a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 
 

9.) Az egészségügyi szolgálatok beszámolói 
                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Ez egy hosszasabb napirend volt. Az egyszerűbb része a 
Védőnői Szolgálat beszámolója volt, amely egy nagyon részletes, jól kidolgozott anyag volt. 
Minden apró részletre kiterjedt. További jó munkát kívánok a védőnőnek. Egy kérdés 
hangzott el az ülésen, hogy a GYES-en lévő kolleganő mikor jön vissza. A válaszból 
megtudtuk, hogy még nem tudjuk.  
Az I. számú Háziorvosi Szolgálat beszámolójával kapcsolatban az hangzott el, hogy kicsit 
egy részletesebb beszámolót szeretnénk, szeretnénk, ha ezt egy kicsit kibővítenénk.  
A leghosszabb része a Fogorvosi Szolgálat beszámolója volt. Több probléma volt, egy 
hosszasabb beszélgetés alakult ki. Itt volt a doktornő is. A helyettesítés megoldásáról volt 
szó, hiszen a Semmelweis Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézettel nekünk csak az 
ügyeletre van szerződésünk. A röntgennel kapcsolatban volt még probléma, hogy nem 
használják a gépet, pedig az alapellátás része. A doktornőnek nincs meg a röntgen gép 
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kezeléséhez szükséges képzése, e nélkül nem lehet üzembe helyezni a gépet. A működési 
engedély megszerzéséről is volt szó. Nagyon alacsony a betegforgalom is. 
A határozati javaslatot 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Még elhangzott, hogy a szolgálatnak nincs kimutatott saját 
bevétele. A beszámoló nem tér ki az iskolafogászati munkára. Elhangzott, hogy volt egy 
korábbi Képviselő-testületi határozat, amelynek egyik pontjára egyáltalán nem kaptunk 
választ. Jegyző asszony jelezte, hogy törvényességi észrevételt tett a helyettesítés miatt.  
 
Bakó Mónika képvisel ő: Sajnálom, hogy nem voltam itt. Nekem a kezdetektől az a 
problémám, hogy a doktornőnek nincs működési engedélye. Mivel közalkalmazott, az 
önkormányzat felel az ő foglalkoztatásáért. A későbbiekben nagyon csúnya perbe is 
bonyolódhatunk emiatt. A szakmai részéhez csak annyit, hogy nagyon kevés pozitív 
véleményt hallottam a doktornőről. Annak az orvosnak, akinek nincs működési engedélye, 
annak csak felügyelet mellett lehet dolgozni. Azt gondolom, hogy ebben a beszámolóban 
annak az orvosnak is véleményezni kellett volna a munkavégzést. Amit az alapellátásban el 
kellene látni, azt el kellene látnia. Amit kaptunk, az nem beszámoló, én azt nem fogadom el.  
 
Fodor Rita Mária jegyző: Egy olyan módosító javaslatot szeretnél benyújtani, hogy 
válasszuk szét a szolgálatokat? 
 
Bakó Mónika képvisel ő: Azért, mert mind más terület. Én külön-külön olvasnám el és 
véleményezném az egyes területek beszámolóit. Nem is szabad köztük párhuzamot húzni. A 
fogorvosi szolgálat jogi részét az önkormányzat érdekében is tisztázni kellene.  
 
Fodor Rita Mária jegyző: A számadatok nagyon beszédesek.  
 
Bakó Mónika képvisel ő: Jogilag rendbe kell ezt tenni. Nagy felelősség, hogy másfél éve így 
alkalmazzuk.  
 
Fodor Rita Mária jegyző: Utána kell nézni ennek az öt éves feltételnek.  
 
Bakó Mónika képvisel ő: Ez rendben van. De ha ő felügyelet mellett dolgozhat, akkor az a 
felügyelő orvos véleményezze a munkáját. Adjon pl.fél évente egy tájékoztatást. Ez az ő 
érdeke is.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Az előterjesztésben sok minden le van írva, ami az ülésen 
elhangzott. A röntgen az alapellátás része, ebben az önkormányzatnak kellene lépnie. 
Ehhez az öt évnek semmim köze.  
Sajnálom, hogy így alakult a szolgálat működése. Én annak idején többször felajánlottam a 
segítségemet a doktornőnek. Se a hivatalt, sem engem nem keresett.  
Van egy működési nyilvántartás, ebben ő nem szerepel. Ettől ő még végezhet munkát, de 
önálló munkára nem jogosítja fel. Felügyelet mellett végezhet munkát. Hogy ez a felügyelet a 
gyakorlatban hogyan működik, az egy jó kérdés. Jogos a kérés, hogy a felügyelő orvos 
nyilatkozzon az elvégzett munkáról. Nem törvényellenes, hogy az önkormányzat így 
alkalmazta, nem is volt sok választásunk.  
 
Bakó Mónika képvisel ő: Itt az a probléma, hogy 2010-től nincs működési engedélye.  
 
Fodor Rita Mária jegyző: Kértük, hogy hozzon igazolást arról, hogy külföldön mit dolgozott, 
de nem hozta.  
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Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A beteglétszám beszédes szám. A szakmai részébe nem 
megyek bele. Ha az átlagfinanszírozás megszűnik, akkor nagy gondok lesznek. Nem 
hagytunk információt pl. a fogorvosi szék javításáról sem. Ez megtörtént? 
 
Fodor Rita Mária jegyző: Igen.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Ennek is kellene szerepelni a beszámolóban.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A határozatot ennek megfelelően módosíthatjuk.  
 
Fodor Rita Mária jegyző: Az I. számú Háziorvosi Szolgálatnál nehéz helyzetben vagyunk, 
ott a doktornő vállalkozó.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Ott benne van a beszámolóban az, amit kértünk, csak kicsit 
szűkszavú.  
 
Fodor Rita Mária jegyző: Teljesen megdöbbentem néhány mondaton, amit az ülésen 
elmondott. A problémáikat már régen kellett volna, hogy jelezzék.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ha a kemencei doktor a felügyelő orvosa, akkor a 
helyettesítést nem lehet vele megbeszélni? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Az a baj, hogy akkor a működési engedélyt is módosítani kell. 
Abban a diósjenei és a nagyoroszi orvosok vannak megjelölve.  
 
Fodor Rita Mária jegyző: Nagyon sok munkaórám fekszik a röntgengép működési 
engedélyével. Ki fogja megint belefektetni újra a nagyon sok munkaórát? 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: átfogalmazhatjuk a határozatot, hogy kötelezzük a tanfolyam 
elvégzésére.  
 
Bakó Mónika képvisel ő: Ha nem ismeri fel, hogy ez az ő érdeke is, az sajnálatos.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ha decemberben küldött egy árajánlatot, és nem kapott 
választ, akkor miért nem szólt? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A hőlégsterilizátor a higiénia legfontosabb eszköze. Úgy tűnik, 
már nincsenek olyan ellenőrzések.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Nem értem, hogy miért nem gondolnak bele, hogy ez a 
működéshez kell. Beadta, és akkor a felelősség le van véve a válláról? Ha kapnak egy 
ellenőrzést, és bezárják a rendelőt, akkor hova fog dolgozni menni? Nem gondolnak ebbe 
bele? 
 
Fodor Rita Mária jegyző: Olyan stílusban leveleznek polgármester úrral, mintha az 
alkalmazottja lenne. Minősíthetetlen. Arról nem is beszélve, hogy alig tudtuk kivárni, hogy a 
doktornő kérjen engedélyt a másodállásaira. Nem jelentette be, hogy mikor szűnt meg az 
egyik, nem jelentette be, hogy hány órában dolgozik a másik helyen.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Nagyon sürgősen utána kell nézni. De ez nem a polgármester 
és a hivatal dolga.  
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Fodor Rita Mária jegyző: Nem tudjuk, hogy ez az árajánlat áll-e még. Nekünk eddig 
ilyenekkel nem kellett foglalkoznunk.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a kialakult határozati javaslat 
elfogadásával egyetért. 

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

 
175/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi 
szolgálatok beszámolóiról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat és az I. számú Háziorvosi Szolgálat 
beszámolóit elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a Fogorvosi Szolgálat beszámolóját ebben a formában nem 
fogadja el. 
A Fogorvosi Szolgálat dolgozóit utasítja azonnali intézkedés megtételére a 
szabadságok idejére a helyettesítés jogszerű biztosítására, a szakmai 
továbbképzések maradéktalan elvégzésére, és a röntgen készülék működési 
engedélyének mielőbbi megszerzéséhez szükséges lépések megtételére.  
 
Határidő: 2022. augusztus 15., majd folyamatos      
Felelős:   Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

10.) Tóth Anna kérelme 
                    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Tóth Anna már sokadik alkalommal fordult megoldásért 
a testülethez, mert nem tud beállni a kocsibejáróján. A megoldás továbbra is várat 
magára, mert a domborzati adottságok miatt nem lehet a meglévő állapotot módosítani. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  
 

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

 
176/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Anna 
kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testületnek a több évtizedes domborzati adottságok miatt a már 
meglévő állapotot nem áll módjában módosítani.  
 
A Képviselő-testület felkéri Fodor Rita Mária jegyzőt, hogy mindaddig hivatalból 
utasítsa el az azonos tartamú kérelmet, ameddig a domborzati adottságok nem 
változnak. 
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Határidő: 2022. augusztus 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

11.) VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérel me 
                   Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Egy wifi pontot szeretnének elhelyezni a konténer tetején, 
amit 5 igen szavazattal elfogadásra javasolt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
177/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VOLÁNBUSZ 
Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
buszfordulóban lévő konténer váróterem tetején a kérelmező internet eléréshez 
szükséges átjátszóberendezést helyezzen el. 
 
Határidő: 2022. augusztus 15.      
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

12.) Polgár őr 2021. évi támogatás módosítása 
                   Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A Polgárőr Egyesület a 2021. évi támogatásra nyújtott be 
kérelmet. A határozati javaslat elfogadását 5 igen szavazattal támogatta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

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

 
178/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgárőr  
Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő 
kérelmét, azt támogatja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő 
felhasználási cél az alábbiak szerint kerüljön módosításra. Tényleges költségek: 

 
 Módosított 
 

- térfigyelő kamerarendszer javítása, karbantartása   116.650 Ft 
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- napelemes világítótestek telepítése   152.400 Ft 
- egyesületi rendezvények költségei    79.931 Ft 
- polgárőrautó fenntartási költségei               42.012 Ft 
- polgárőrök elismerése, öltözet-pótlás                                                       210.111 Ft 

 
Összesen:  601.104 Ft 
 

Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező megállapodás módosítást aláírja. 
 
 
Határidő: 2022. augusztus 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 

              
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képviselő: Mezőfi Zoltán 
polgármester – és a Rétsági Polgárőr Egyesület – képviselő: Jávorka János 
elnök között a 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának módosítása 
tárgyában: 
 

1.)  A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul. 
 

2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 

 
 Módosított 
 

- térfigyelő kamerarendszer javítása, karbantartása   116.650 Ft 
- napelemes világítótestek telepítése   152.400 Ft 
- egyesületi rendezvények költségei    78.827 Ft 
- polgárőrautó fenntartási költségei               42.012 Ft 
- polgárőrök elismerése, öltözet-pótlás                                                       210.111 Ft 

 
Összesen:  600.000 Ft 
 

 
 

 
3.) A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok 

maradnak. 
 
 
Rétság, 2022. ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 

   Mezőfi Zoltán                     Jávorka János  
polgármester                                                                 elnök 
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Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
……………………………………….. 

                                                                      
 

 
13.) Árajánlatok elbírálása (köztéri hulladékgy űjtők és esőbeállók)  

                   Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnök 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Hatan lettünk a bizottságban ennél a napirendnél.  
Három cégtől kértem árajánlatot. Ezek közül az Alex Fémbútor Kft. adta a legkedvezőbb 
ajánlatot. A szállítási szerződésben volt egy kérdéses pont, de sikerült kibogozni. A Bizottság 
6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
A város felé egy régi adósságunkat fogjuk ezzel törleszteni.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Ez egy jó példa arra, hogy több ajánlatot kell kérni. Most is 
több, mint 14 millió forint a különbség a két ajánlat között.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
179/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a köztéri 
hulladékgyűjtőkre és esőbeállóra érkezett árajánlatok  elbírálásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező 3 árajánlat körül az  Alex 
Fémbútor  Kft. (2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23) 9.036.550 Ft + 2.439.869 Ft 
áfa, összesen 11.476.419 Ft-os ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szállítási szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A köztéri hulladékgyűjtők és esőbeálló költségének fedezetét a Képviselő-testület 
a 2022. évi tartalék terhére biztosítja. A többletelőirányzat átvezetésére a 
költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: 2022. augusztus 15., majd szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 
 

amely létrejött egyrészről 
 

név: Rétság Város Önkormányzata  
cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20  
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 adóigazgatási szám:   15735492212 
 bankszámlaszám:  
 képviseli:   Mezőfi Zoltán János 
 

továbbiakban mint Megrendelő, másrészről 
  

név:   Alex Fémbútor Kft.  
 cím:   2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23. 
 adóigazgatási szám: 11893389-2-13 
 bankszámlaszám: 11736006-20391342-00000000 
 képviseli:  Bartus Gábor 
    

továbbiakban mint Szállító, együttes említés esetén Felek között a mai napon és 
helyen az alábbiak szerint: 

 
 

1) A szerződés tárgya és összege: utcabútorok szállítása 
  
A Megrendelő megrendeli, a Szállító leszállítja a Szállító által adott ÉK-141-2022 
ajánlatban szereplő bútorokat az alábbi áron: 
 
  Nettó vállalási díj:            9 036 550, - Ft             

 ÁFA 27 %:                        2 439 869- Ft 

 Bruttó összeg:                  11 476 419- Ft 
 
 
2) A szállítás határideje és a teljesítés helye:  
 
Szállítási határidő: a megrendelés beérkezéstől számított 10 hét 
 
A teljesítés helye:  2651 Rétság, Rákóczi út 20 valamint Rétsági buszforduló 
 
 
3) Fizetési Feltételek:  
Megrendelő köteles a megrendelt termékek bruttó vételárát az Eladó OTP Bank Nyt-nél 
vezetett 11736006-20391342-00000000 számú bankszámlára a szállitást követő 8 
napon belül átutalni 
 
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljes összegének kifizetéséig a 
leszállított termékek a Szállító tulajdonát képezik. 
 
4) Garanciális feltételek:  
 
Szállító az összes eszközre az átadás napjától számítva  36 hónap teljes körű jótállást, 
garanciát vállal.   
 
5) Egyéb rendelkezések: 
 
A Szállító által kibocsátott megrendelés visszaigazolásban foglaltak a szerződés részét 
képezik, vitás kérdés esetén a szerződés értelmezéséhez elsősorban ezek irányadók. 
 
A Megrendelő ajánlatkérésében, illetve a Szállító ajánlatában megadott termékek 
specifikációja (szín, méretek, telepítés módja stb.) egyeztetése megtörtént.  
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A Szállító a megrendelt termékeket a 2. pontban meghatározott helyszínre szállítva adja 
át a Megrendelőnek, szerződött összeg buszvárók tekintetében tartalmazza a szerelés, 
telepítés költségeit is, kukák tekintetében ez a megrendelő feladata. 
 
Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták. 
 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF, és a Ptk. rendelkezései az 
irányadók. 
 
 
Zsámbék, 2022 augusztus 
 
 
 
 
 
 
            ……………………………                        ………………………………… 
                  Megrendelő                            Szállító 
 
 
 

Pénzügyi ellenjegyzés 
 
……………………………………… 

 
 

14.) GSM alapú kapu használatba vétele 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A telephely bejáratához telepítettük ezt a sorompót. Most arról 
döntöttünk, hogy kik kapnak ehhez hozzáférést.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta 
a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
180/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a GSM alapú 
kapu használatba vétele tárgyában  készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület  

1.) Kulccsal történő belépést biztosít: 
a.) Tűzoltó Őrs 
b.) Önkormányzat 

 
2.) Távirányítóval való belépést biztosít: 
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a.) Gáspár Csaba 4 db 
b.) DM Concept Kft. 2 db 
c.) Rétsági Rendőrkapitányság 1 db 
d.) Rétsági Polgárőr Egyesület 1 db 
e.) Országos Mentőszolgálat 1 db 
f.) Járóbeteg-ellátó Központ 1 db  

 
 

3.) Telefonszámmal történő belépést biztosít: 
 
a.) Zsemberi Kft.  
b.) PraeMedic Kft.   
c.) DM Concept Kft.  
d.) Városüzemeltetési Csoport érintett dolgozói (3 fő) 
e.) Képviselő-testület és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 
f.) Varga Dávid bérlő oktatói 4 fő 

 
A nyilvántartások vezetésére felkéri a Rétsági Polgármesteri Hivatalt.  

 
Veszélyhelyzet esetére tájékoztató táblát kell elhelyezni arról, hogy a kaput 
nyitó kulcs  Tűzoltó Örsön található. 
 
A 3. pontban megnevezett vállalkozások ügyvezetői hivatalosan aláírt 
dokumentumban kötelesek leadni azon dolgozók nevét, címét, telefonszámát, 
akik részére szükséges a belépést biztosítani. A változásokat az ügyvezető 24 
órán belül köteles jelezni a Rétsági Polgármesteri Hivatal felé. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GSM alapú kapu 
üzembehelyezésével egyidejűleg a közlekedés szabályait az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A kapu előtt ki kell helyezni a behajtani tilos közlekedési táblát, „kivéve 
engedéllyel rendelkezők” kiegészítő táblával ellátva. 
A hivatásos tűzoltósághoz bevezető szervízút telephelyfelé vezető oldalára ki 
kell helyezni a „zsákutca” közlekedésitáblát. 
 
 
Határidő: 2022. augusztus 15., majd szöveg szerint      
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző 

 
 

15.)  A Templom u. 8. szám alatti önkormányzati tul ajdonú ingatlannal 
kapcsolatos bérl ői bejelentés 
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Csőtörés van a Főkefénél. A javítás idejére kérnek mobil wc-t. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
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181/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Templom u. 8. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannal kap csolatos bérl ői 
bejelentésr ől készített előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3 db mobil Wc-t rendeljen a 
szennyvízcsatorna meghibásodása miatt. A Képviselő-testület a mobil WC-k 
83.700 Ft + 22.599 Ft, összesen 106.299 Ft-os költségét a 2022. évi 
költségvetésben pótelőirányzatként biztosítja.  
 
A Képviselő-testület a szennyízcsatorna meghibásodást vis major helyzetnek 
tekinti. A kamerás hibafelmérés eredményéről előzetes (e-mailban megküldött) 
tájékoztatást kér.  
 
A Képviselő-testület a javítás megrendelésére felhatalmazza a vis major 
munkacsoportot.  
Határidő: 2022. augusztus 15., majd szöveg szerint      
Felelős: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes 

 
 

16.) Rétsági Árpád Egyesület támogatási kérelme II.  
Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnök 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az elmúlt testületi döntés alapján megkaptuk a sporteszközök 
árajánlatát. Ez az árajánlat tartalmazza az Ady utcai játszótérre két focihálót is.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta 
a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

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

 
182/2022. (VIII. 02.) KT. határozata: 
 
A Képviselő-testület a labdarúgó bajnokságon történő induláshoz a Rétsági Árpád 
Egyesület részére 1.618.036 Ft pénzbeni támogatást biztosít a melléklet árajánlat 
alapján.  
 
A 163/2022. (VII.27.) Kt. határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 
 
Határidő: 2022. augusztus 15.      Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Rétsági Árpád Egyesület támogatási kérelméről készített 
szóbeli előterjesztést. A 163/2022. (VII.27.) Kt. határozatot az alábbiakban 
módosítja. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A nyílt ülést 15.16. órakor bezárom.  
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Kmf. 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                     Fodor Rita Mária 
               polgármester                                                                                  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

Varga Dávid Géza                                                                Jávorka János 
jegyzőkönyv hitelesítő                                                       jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

 


