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25. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2022. november 15. napon 12. 
06. órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak:     

Mezőfi Zoltán 
Jávorka János 
Bakó Mónika 
Dr. Szájbely Ernő 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 

Fodor Rita Mária 
Busainé Terman Viktória 
 

jegyző  
jegyzőkönyvvezető 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
felkérem Bakó Mónika és Jávorka János képviselőket. Kérem, szavazzon, aki egyetért ezzel. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket.  
Két napirendünk van, kérem, szavazzon, aki ennek megtárgyalásával egyetért. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a napirendet, és a következő 
sorrendben tárgyalja azt:  

 
1./ Döntés vagyonkezelői szerződés megkötésének lehetőségéről II. 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

2./ Pályázati kiírás webmesteri feladatokra 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

1.) Döntés vagyonkezelői szerződés megkötésének lehetőségéről II. 
                 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

Mezőfi Zoltán polgármester: Megadom a szót Dr. Szájbely Ernőnek, aki korelnökként a 
bizottsági ülést vezette.  
 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Köszönöm szépen! A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 
fővel határozatképes volt.  
Ennél a napirendnél jelen voltak a Salgótarjáni Tankerületi Központ képviselői is. Részletekbe 
menő vita hangzott el, végül egy olyan megoldás felé tereltük a tárgyalást, hogy egy átdolgozott 
vagyonkezelői szerződést a jövő heti ülésen el tud fogadni a testület. A vita tárgya első sorban 
az épület fenntartási költségei körül zajlott. Simon Tibor úr elmondta, hogy a szerződéskötés 
után meg tudják vizsgálni, hogy milyen alternatív fűtési lehetőségeket tudnának kialakítani. A 
Bizottság javaslata az, hogy az előző határozat végrehajtását függesszük fel, amíg a részletek 
leegyeztetése és a szerződés megkötése meg nem történik. A határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
264/2022. (XI. 15.) KT. határozata: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés 
vagyonkezelői szerződés megkötésének lehetőségéről II.” tárgyban készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Salgótarjáni Tankerületi 
Központ munkatársa által előkészített vagyonkezelői szerződést nem hagyja jóvá. 
Felkéri a Tankerületi Központ jogászát, hogy a megváltozott körülményeket 
figyelembe véve, kiemelten azt, hogy kizárólagosan használják az épületet, 
dolgozza át a vagyonkezelői szerződést.  
 
A Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói részére a Képviselő-testület rezsiköltséget 
nem biztosít.  
 
A 250/2022.(XI. 03.) Képviselő-testületi határozat végrehajtása további 
egyeztetések lefolytatásáig felfüggesztésre kerül. 
 
Határidő: 2022. november 16.      
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

2.) Pályázati kiírás webmesteri feladatokra 
                 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Az elmúlt időszakban meglehetősen sok, jogos kritikát kapott a 
honlapunk. Ezért született a javaslat a webmesteri feladatok ellátására szóló pályázat kiírása. A 
határozati javaslat elfogadását 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
265/2022. (XI. 15.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pályázati kiírás 
webmesteri feladatokra című előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást 
jóváhagyja.  
 
Felkéri Fodor Rita Mária jegyzőt és Kelemen Ágnes megbízott intézményvezetőt a 
hirdetmény széles körben történő közzétételére. 
 
A Képviselő-testület felkéri Kelemen Ágnes megbízott intézményvezetőt a jelenleg 
hatályos szerződés felmondására, 2022. december 31. nappal. 
 
Határidő: 2022.  november 17.     
Felelős: szöveg szerint 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Nincs több napirend, az ülést 12. 13. órakor bezárom. Köszönöm 
a munkátokat! 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                            Fodor Rita Mária 
                                 polgármester                                                  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Bakó Mónika                                                  Jávorka János 
jegyzőkönyv hitelesítő                                        jegyzőkönyv hitelesítő 


