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Tisztelt Rétsági Lakosok! 
 

Engedjék meg, hogy egy rétsági művész sikerével kezdjem beszámolómat. A 27. alkalommal 
Szécsényben megrendezett Nógrád Megyei Őszi Tárlaton Óvári János festőművész nyerte Rétság 
Város Önkormányzatának díját. A festmény címe: "H...van ott v...ki?"  A színvonalas kiállításon 
51 alkotó mutatta be alkotását, melyek közül a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt  művek alkotói 
vehettek át díjat. Bakos Ferenc Madách-díjas képzőművész méltatta Óvári Jánosa festményét. 

 

 

Bakó Mónika képviselőtársam kezdeményezésére Rétságon is leng a babazászló. November 
hónapban 2 kislány é 3 kisfiú érkezett városunkba. A babáknak és családtagjaiknak jó egészséget, sok 
boldogságot kívánok.  

Eredményesen zárult a volt laktanya területén két épületre meghirdetett licittárgyalás. A „szürke 
parancsnoki” épületet megvásárló vállalkozó szolgáltatóház kialakítását tervezi. A földszinten kisebb 
egységekben pl. fodrászat, szépségszalon, magánrendelő, az emeleti részben irodák kialakítását 
tervezi. Célja a helyi gazdaság élénkítése, gazdaságosan üzemeltethető helyiségek kialakításával. 

A volt gyengélkedő épületét megvásárló vállalkozó irodák kialakításával, székhelyszolgáltatással 
szeretné bővíteni a város által nyújtott lehetőségeket.  

TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázaton városunk 61.888.751 Ft támogatást nyert 
a Templom utca és a Szőlő utcát a Takarék úttal összekötő szakasz felújítására.  

Szinte naponta kérdezik tőlem, hogy mi lesz a Piac téri volt virágbolt helyén. Mit tudok róla? 
Tájékoztatom Önöket, hogy állatorvosi rendelő lesz, ezért folynak a belső átalakítási munkák. A 
rendelő információim szerint várhatóan februárban nyílik meg. 

Az északi városrészben megépülő bevásárlóközpont előkészítő munkái haladnak. A decemberi ülésre 
napirendre veszem a Jászteleki út kivezetéséhez szükséges kettő terület cserjének a szerződését. Az 
úttervezőmérnökök a közműegyeztetéseknél tartanak. Sajnos ez a folyamat több hónapot is 
igényelhet. ha ez a munkaszakasz is befejeződik, nem látom akadályát a látványos munkáknak. 



A bölcsőde főbejárat (Mikszáth u.) melletti baloldalon a gyalogosjárda (a járda bölcsőde területéhez 
tartozik) megtartása mellett döntött a Képviselő-testület. A döntés miatt újabb kerítést kell építeni a 
Mikszáth utca és a Takarék út közötti szakaszra. Ez a kerítés az eredeti tervben nem szerepelt, 
pótmunka megrendelését igényelte, ugyanakkor akadályozza a tereprendezési munkákat is, ezért a 
kivitelező vállalkozóval szerződést kell módosítanunk, meg kell hosszabbítani az építési beruházás 
határidejét.  Zajlanak még az egyeztetések az infláció miatti vállalkozói többletigény mértékéről is. 

Sajnos az eszközbeszerzés tekintetében a lezajlott közbeszerzési eljárás nem zárható le, eredményt 
hirdetni még nem lehet. Az öt részre bontott közbeszerzési részek közül az egyik részre nem érkezett 
csak egy ajánlat, ez az eredménytelenség oka. Erre a részre új eljárást kell kiírni. Sajnos további 
teendő is van, a Támogatási Szerződés hosszabbítását kell kezdeményeznünk. 

A Városi piac építése a befejezéshez közeledik. A Képviselő-testületre ebben a projektben is igen 
komoly feladat vár. A vállalkozó jelentős összegű többletköltség elismerését kéri. A Képviselő-testület 
a szakértők véleménye alapján kíván dönteni a többletköltség elismerésének mértékéről. 

Bízom benne, mire tájékoztatómat olvassák, már az esőbeállók elkészülnek a buszforduló területén. 
Az esőbeállókat szállító vállalkozás 2022. december 5-re ígérte a telepítést. A telepítésben a 
Városüzemeltetési Csoport munkatársaik is közreműködnek. 

A téli hónapokban a Városüzemeltetési Csoport munkatársai elkezdik kihelyezni a közelmúltban 
vásárolt hulladékgyűjtőket. Először azok a hulladékgyűjtők fognak kikerülni, ahol a rögzítéshez nem 
szükséges a betonozás. A téli fagyok elmúltával a többi helyre is kikerülnek a hulladékgyűjtők.  

Energiatakarékossági okok miatt 20022. évben nem kerülnek kihelyezésre a közvilágítási oszlopokra 
a világító hópihék. Az adventi koszorú és a betlehem, valamint az Óvodára a világító mikulás már 
kihelyezésre került. Folyamatosan figyeljük a beérkező energiaszámlákat, képviselőtársaimmal 
egyeztetünk a további megtakarítási lehetőségekről.  

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a Rétsági Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 
elrendeléséről döntött a Képviselő-testület. 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti 
időszakban a Polgármesteri Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. Sürgős esetekre az anyakönyvvezető 
és a helyi adóügyintéző az előre meghirdetett napokon ügyeletet tart. Ebben az időszakban 
szünetelni fog az ügyfélfogadás a Kormányhivatalban (Kormányablak, Földhivatal stb.) is. Kérem 
ügyintézéseik intézése előtt tájékozódni szíveskedjenek.  

 

Tisztelt Rétsági Polgárok! 

A koronavírus járványt követően ismét nehéz év áll mögöttünk. Energiaválság, infláció valamennyi 
magánszemélyt, vállalkozást és intézményt érint. Előrejelzések szerint a 2023. év sem lesz könnyű. 

Köszönöm Önöknek türelmüket, együttműködésüket 2022. évben. Kívánok Önöknek áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és egészségben, eredményekben gazdag boldog Új Esztendőt! 

 

Rétság, 2022. december 04. 

Mezőfi Zoltán 
 polgármester 

 


