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9. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: 2014. március 21. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 

Dr. Katona Ernő alpolgármester 
                        Dr. Szájbely Ernő képviselő 

Girasek Károly képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
Belovai Róbert r.őrgy.rendőrkapitány 
Varga Nándorné int.vez. 
Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 5 egyöntetű 
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.  
Az elmúlt bizottsági ülésen elhangzott javaslat alapján javasolom levenni az eredeti 
meghívón szereplő 4., 5., 6. napirendi pontot. Ezek a sportszervezetek, civilszervezetek, 
valamint civilszervezetek nyári programjainak 2014. évi pályázatának elbírálására vonatkozó 
témák. A pályázati anyagokat idő híján, nem volt módja elolvasni sem a bizottsági tagoknak, 
sem a képviselőknek. Későbbi időpontban javasolom a témák tárgyalását. A javaslatot 
jelenlévők 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadták. 
Javasolom plussz napirendként felvenni A város 2014. évi karbantartási terv II. ütemének 
előkészítése című előterjesztést, Vállalkozási keretszerződés jóváhagyása (2014. évi 
rágcsálóirtás tárgyában), Telekhatár rendezéshez megállapodás-módosítás jóváhagyása, 
Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról, Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban 
az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról, valamint Tájékoztató a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló napirendeket.  Kérem, aki a napirendekre tett 
javaslatot elfogadja, szavazzon. Megállapítom, hogy a napirendek tárgyalását 5 egyöntetű 
igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt: 
 

1) 2014. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
2) A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési 

díjáról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 

 
3) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója 
Előterjesztő: Belovai Róbert kapitány 
 
4) Tájékoztató követelés állományokról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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5) BAHAMAS Kft-vel  szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 
 
6) Közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződés módosítás utólagos 

jóváhagyása Előterjesztő: Mezőfi Zolán polgármester 
 

7) Tuti Cafe Kft kérelme 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 
 
8)  Zöld Híd értékesítési szerződés 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 

 
9) Első világháborús emlékmű felújítására érkezett árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 

 
10) Jobbágyi Péter kérelme 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 
 
11) Varga Dávid Géza kérelme 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 

 
12) Kérelem megüresedő álláshely bérének feloldására 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 

 
13) A Város 2014. évi karbantartási terv II. ütemének előkészítése 
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 

 
14) Vállalkozási keretszerződés jóváhagyása (2014. évi rágcsálóirtás tárgyában) 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 
 
15) Telekhatár rendezéshez megállapodás-módosítás jóváhagyása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 
 
16) Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
17) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 

végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
18) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
19) Egyebek 

  
 

1./ 2014. évi költségvetés módosítása  
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, megkérem elnök urat, a bizottság javaslatát ismertesse.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság a március 18-i napon tartotta meg ülését, ahol kezdetben 7, később 8 
megjelent bizottsági taggal határozatképes volt az ülés. A Képviselő-testület célul tűzte 
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ki, hogy Rétság várossá nyilvánításának a 25. évfordulójának a méltó megemlékezése 
megtörténjen. Ehhez az intézmény vezetője, illetve a rendezvénysorozatot előkészítő ad-
hoc bizottság összeállított egy tervet, és ennek a költségeit kell biztosítani a 
költségvetésben. Ezért van szükség a költségvetés módosítására. Ezen kívül a PVB 
ülésen elhangzott több olyan javaslat is, amely szintén bekerül a mostani költségvetés 
módosításába. Megkérném a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezetőjét, hogy röviden 
ismertesse ezeket a tételeket, amik még bekerülnek a módosításba.  
 
Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h.: Beépítettünk 4 helyszínen  tervezési díj költséget, 900 
eFt+Áfa összegben, közbeszerzési szakértő és hirdetmények díját bruttó 1.600 eFt-os 
összegben, a Negyedszázad fesztivál nyitó rendezvényének 203 eFt-os költségét, az 
Első világháborús emlékmű felújításának 308 eFt-os összegét.  
A változások átvezetését követően együttesen a Város költségvetésében a dologi 
kiadások többlet előirányzata 2.338 eFt-ra, az intézményfinanszírozás 5.890 eFt-ra, a 
fejlesztési kiadás 1.016 eFt-ra változott. A többlet előirányzatok fedezetéül szolgáló 
tartalék 9.244 eFt-tal csökken a keddi anyag óta.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A keddi ülésen döntöttünk, hogy a mai Képviselő-
testületi ülésre ezek a módosítások bekerülnek a költségvetésbe. A bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy sajnos az idei évtől kezdődően sűrűn kell majd módosítani a 
költségvetést. Annak idején meg volt az a lehetőség, hogy a Képviselő-testület döntött 
sorra bizonyos tételekről, és amikor a költségvetés módosítva lett, ezek átvezetésekre 
kerültek. Előirányzat nélkül ez a rendszer nem engedi a könyvelését a tételeknek. 
Bonyolultabbá vált a feladat, többször is kell módosítani így a költségvetésünket. Nem 
csak az a baj, hogy bonyolultabbá vált a rendszer, hanem az is, hogy torzul. Amióta 
bevezetésre került ez az úgynevezett intézményfinanszírozás, ami látszatra megnöveli 
akár az önkormányzat költségvetését, holott nem növeli meg, hanem bizonyos tételek 
kétszer szerepelnek benne. Lehet, hogy az illetékes minisztérium felé érdemes lenne 
jelezni, hogy ez a módszer kicsit megbonyolítja az életet ebben a kérdésben az 
önkormányzatoknál. Eddig egyszerűbb, és átláthatóbb volt. A szakembereknek és a 
képviselőknek is könnyebb volt kezelni a kérdést. A bizottsági ülésen még néhány 
konkrét kérdés hangzott el a kulturális rendezvény sorozattal kapcsolatban. Egyik 
bizottsági tag a színpad technika árával kapcsolatban, valamint a virágokkal 
kapcsolatban kérdezett. A virágok többször felhasználhatóak, tárolásukra oda kell 
figyelni. A Ghymes együttes fellépésénél jelentkezik színpad technikai díj, a művelődési 
központ a felszerelésével nem tudja a feltételeket biztosítani, így arra külön kell fizetni.  
Kérésként hangzott el, hogy a költségvetés módosítás után mindig legyen egységes 
rendelet. Azt a technikát fogjuk követni, hogy van egy alaprendeletünk, ezen csak a 
módosítások vannak átvezetve, a hozzákapcsolódó mellékletekben lesz a többi rész 
kibontva. Mindig lesz egységes szerkezetű rendelet, ami már most is kiosztásra került. A 
bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a módosításokkal a 
költségvetés módosítását.  
 
Girasek Károly képviselő: Szükséges és jó, hogy legyen egységes szerkezetű rendelet. 
Ez érdekli a lakosságot, és az intézményvezetők is jobban eligazodni. A módosítások 
nagy része a Negyedszázad Fesztiválhoz tartozik. Köztudott, hogy a művelődési központ 
az ad-hoc bizottsággal együtt kidolgozott egy igen jelentős sorozatot. Ehhez a fedezetet 
az önkormányzat biztosítja. El lehet mondani, hogy mind a személyi, karbantartási, 
valamint pénzügyi feltételeket az önkormányzat biztosítja. Igen jelentős fesztiválra kerül 
sor. Itt is felhívjuk az érdeklődők  figyelmét, (bár plakátok, TV újság is tartalmazza) hogy 
május 1-ig szinte minden hétvégén színvonalas, igényes műsor lesz, igen jelképes 
belépőjeggyel. Érdemes eljönni. Itt szeretném megköszönni, aki a március 15-i ünnepség 
és a fesztiválsorozat szervezésében bármilyen feladatot végzett. Sok munkával sikerült 
ezt a rendezvény sorozatot megvalósítani.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Itt szeretném én is megköszönni a Képviselő-testület, 
intézményvezető, művelődési központ dolgozóinak, jegyző asszony munkáját, illetve 
valamennyi kollégám munkáját, aki a rendezvény sorozat összeállításával kapcsolatos 
munkálatban részt vett. A Képviselők egyenként vállaltak munkát, nem keveset.  
 
Kérem, aki a 2014. évi költségvetés módosításával egyetért, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal megalkotta 4/2014. 
(III.26.) számú rendeletét a 2014. évi költségvetés 
módosításáról. 
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2./ A gyermek és szociális étkeztetés, valamint a házi 
segítségnyújtás térítési díjáról szóló rendelet 
megalkotása 

      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h. 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A PVB tárgyalta a napirendet, felkérem elnök urat ismertesse a 
bizottság javaslatát.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A szociális és gyermekvédelmi törvény alapján a szociális és 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a fenntartó állapítja meg. Az intézményi térítési 
díj alapját képező élelmezési nyersanyag norma a tavalyival megegyező, az előterjesztés 
sem javasolja a normának az emelését, illetve módosítását. A jelenlegi normával az életkori 
sajátosságoknak megfelelő étkeztetés biztosítható. A felnőtt étkeztetésnél a napi nyersanyag 
költségen túl a rezsi költségeket is figyelembe kell venni. A saját üzemeltetésű konyha 2014. 
évi költségvetésben kimutatott közvetlen költségeit figyelembe véve 1 Ft élelmiszerre, 1,6 Ft 
rezsi költség jut. A rezsi költség valamelyest emelkedett a tavalyihoz viszonyítva, tavaly 1,4 
Ft volt,. Így a felnőtt étkezési díjnál némi emelkedés várható. A rendelet-tervezetbe 
beépítésre került a házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj.  A Képviselő-testület joga 
megállapítani a térítési díjat abban az esetben, ha az állami támogatás nem fedezi a 
működési kiadásokat. Esetünkben sem fedezi, hisz a hatályos költségvetésünk adatai 
alapján 501 Ft/óra költség állami támogatással nem fedezett. Ennyi az a díj, amit az 
önkormányzat kérhetne az ellátottaktól. Megemlítésre kerül az előterjesztésben is, hogy a 
korábban ezt a feladatot ellátó kistérségi intézménynél 200 Ft/óra volt a térítési díj. A 
rendelet-tervezettel kapcsolatban, ami elénk került, néhány módosítás elhangzott a 
bizottsági ülésen. A pontosítások megtörténtek. Az 5.§-nál „A” és „B” változat szerepelt, a 
Bizottság a „B” változattal ért egyet, azt támogatja. Ez a változat az ellátottak számára 
előnyösebb. A 7.§-nál szintén két változat volt, itt is a „B” változatot javasolja a bizottság, itt 
két összeg közül lehetett választani, az 501 Ft/óra, valamint a 200 Ft/óra + Áfa között. A 
lényegesen alacsonyabb díj megállapítását javasolja elfogadásra a bizottság a Képviselő-
testületnek. A PVB 8 egyöntetű igen szavazattal javasolja elfogadásra a módosított rendelet-
tervezetet.  
 
Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: Elnök úr előttem szinte elmondott mindent, így 
nagyon rövid leszek. A Szociális Bizottság hétfői napon tartotta meg ülését, 5 fő jelenlétével 
határozatképesen. Az 5.§. és 7.§. „A” és „B” változata közül a Szociális bizottság is mindkét 
esetben a „B” változat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Mindkét eset 
kedvezőbb az ellátottak számára. Köszönöm. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a kiegészített rendelet-tervezet elfogadásával, 
kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal megalkotta 5/2014. 
(III.26.) számú rendeletét A gyermek és szociális 
étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás 
térítési díjáról. 
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3./ Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója 
     Előterjesztő: Belovai Róbert rendőrkapitány  
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm körünkben Belovai Róbert r.őrnagy rendőrkapitány 
urat. Amennyiben a bizottsági ülés óta eltelt időszakban kiegészíteni való lenne a 
beszámolóhoz, úgy kérem kapitány urat, ismertesse velünk. 
 
Belovai Róbert rendőrkapitány: Köszöntöm a Képviselő-testületet, lakosságot. A 
beszámolóhoz hozzáfűzni valóm nincsen. Meg szeretném köszönni az önkormányzat és a 
lakosság segítségét, támogatását, amit munkánkhoz kapunk. Eredményeink eléréséhez a 
segítségre nagy szükségünk volt, és lesz a jövőben is. Továbbra is várjuk segítő 
észrevételeiket, ezzel nekünk is és egymásnak is segítenek, ha odafigyelnek egymásra. 
Köszönöm. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület 2014. évi munkatervében 
megfogalmazottak alapján elkészült a Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója, a 
kapitányság 2013. évi tevékenységéről, a város közbiztonságának a helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, az azzal kapcsolatos feladatokról. 
Tulajdonképpen a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény 8.§. (4) bekezdésébe foglalt 
kötelezettségének tett eleget rendőrkapitány úr a beszámoló elkészítésével. Meglehetősen 
sok hozzászólás hangzott el a napirenddel kapcsolatban, hisz kiemelt, fontos feladatról van 
szó. Belovai Róbert rendőr őrnagy, a rendőrkapitányság vezetője megjelent a bizottsági 
ülésünkön is. Bevezetőben elmondta, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság állományának a 
2013. évi tevékenysége eredményes volt, megítélése szerint jó munkát végzett. 
Tevékenységükkel elérték, hogy az emberek biztonságban érzik magukat, ezzel 
kapcsolatban történt egy felmérés is, a válaszok mutatják, hogy a rendőrkapitányság 
munkájának a megítélése jó, az általuk végzett munka elfogadottsága jobb, mint az országos 
átlag. Kapitány úr is elmondta, hogy a lényeg, hogy az itt élő emberek elégedettek legyenek 
a rendőrség munkájával. A fontos, hogy az emberek mit gondolnak a munkájukról, jónak 
ítélik-e, vagy sem. Elmondta Kapitány úr, hogy a jobb eredmény elérése végett a készenléti 
rendőrség is lát el szolgálatot a településen, illetve az ő körzetükben. Örvendetes tény, hogy 
Rétságon csökkent a bűncselekmények száma. Kérdésként hangzott el Kapitány úr felé, 
hogy a felszerelt térfigyelő kamerák adtak-e már konkrét segítséget a munkájukhoz? 
Kapitány úr elmondta, hogy a felvételeket már több esetben használták, konkrét segítséget 
nyújt a munkájukban. A Polgárőrséghez ezzel kapcsolatban rendszeresen fordulnak, és 
hasznosítják a felvételeket, ha szükséges. A felvételek segítségével autókat, és személyeket 
is be tudnak azonosítani. Ez részükre meglehetősen nagy segítség. Kérdés volt, hogy az 
oktatási intézményektől van-e visszajelzés, hisz rendszeres kapcsolatban állnak az 
iskolákkal. Válasz volt, hogy utólagos információkat kapnak, és minden esetben 
megpróbálják hasznosítani. Elhangzott, hogy meglehetősen nagy a forgalma a 2-es útnak, a 
kamionok szinte átszáguldanak a városon. Nem lehetne-e egy állandó sebességmérő 
berendezést felszerelni. Kapitány úr elmondta, hogy sajnos az említett sebességmérőből az 
országban sincs sok, és Rétságnak van egy olyan sajátossága, hogy nem is igen tudnák hol 
beállítani az állandó mérőt. A közeljövőben telepített mérő felszerelésnek nincsen realitása. 
Kapitány úr megköszönte a Polgárőrök munkáját, a zebráknál a rendőrökkel együtt ügyelnek, 
ez is visszatartó erő a gyorshajtóknak. A következő kérdés a november óta működő megyei 
tevékenységirányító központtal volt kapcsolatos. Kapitány úr elmondta, hogy a helyi ügyelet 
száma megszűnt. A sima városi vonal napközben elérhető, van telefonközpont kezelőjük. 16 
óra után ez át van irányítva a Nógrád megyei telefonközpontba. Régió ügyeletesek 
dolgoznak a tevékenységirányító központban, látják hol vannak a rendőrök, és ők 
közvetlenül küldik őket a címekre, ahol probléma jelentkezett. Amennyiben a helyi 
kapitányságon nincs senki, ez elsősorban hétvégén fordulhat elő, akkor a kaputelefont 
használják, ezen is kapcsolatba lehet kerülni a tevékenységirányító központtal. Szóba került 
a járdán való parkolás, amit bizottsági tagunk nehezményez, és kéri ebben az intézkedést. 
Ez a volt Börzsöny vendéglő előtti járdán szokott leginkább előfordulni. Elhangzott az ülésen, 
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hogy az embereket a közbiztonsággal kapcsolatos kérdés foglalkoztatja leginkább. Nagyon 
jó módszer, ahogy a rendőrségi autók lassan, szinte araszolva haladnak végig az utcákon. 
Ez az embereket, főleg az idősebbeket megnyugvással tölti el. Visszatérő probléma a MOL 
kútnál a kamionok leállása, matrica vásárlás céljából. Kapitány úr jelezte a közútkezelőnél, 
probléma a terület kialakításával van, nincs hely. Elhangzott, hogy átfogott, részletes 
anyagot kaptunk a rendőrkapitány úrtól, nagy szó az, hogy rablás bűntett elkövetése miatt 
nem indult eljárás a városunkban. A közterületen történő jelenlét nagyon fontos, ezt 
szeretnénk kapitány úrtól a továbbiakra nézve is kérni. Az anyagból is kitűnik, hogy a 
potenciális áldozatokra is figyelmet fordít a rendőrség, és próbálják a megelőzést is 
alkalmazni. A kapitányság nyomozás eredményességi munkájának mutatója a megyében a 
legjobb, és országos szintet is messze meghaladja. Elhangzott, hogy a bűnelkövetőket ez a 
mutató visszatartja a bűnözéstől. Nem a büntetés nagysága számít, hanem felderítésre 
kerül-e az ügy, vagy nem. Kapitány úr megköszönte a bizottsági ülésen elhangzott elismerő 
szavakat. A bizottság pedig megköszönte a rendőrkapitányság elismerésre méltó munkáját. 
A bizottság  egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót, illetve a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én is jeleztem a közútkezelő igazgatójának a kamionok 
megállásával kapcsolatos problémát a Mol kútnál. Ő ígéretet tett, hogy megvizsgálja az 
ügyet, illetékes felsőbb helyeken eljár. Ott szolgalmi út is van. Nagyon meg kell vizsgálni a 
helyzetet, mert a Mező utcából kiforduló autósokat meg szerintem veszélyeztetnénk. 
Visszatérve a beszámolóhoz, köszönöm a rendőrkapitányság munkáját.  
 
Jávorka János képviselő: A Mol kút kérdésében már régen lépni kellett volna a 
közútkezelőnek. Nem kevés büntetést szabnak ki. Kérem, küldjünk újra írásos megkeresést 
a közútkezelő igazgatóságára. Köszönöm a rétsági rendőrségi állománynak és 
kapitányúrnak a kiemelkedő munkáját.  
 
Girasek Károly képviselő: Alapos, részletes beszámolót kaptunk, köszönet illeti a 
rendőrkapitányságot. A honlapon kivetítőn a lakosság is láthatja a mutatókat. Tartósan, 
hosszú évtizedek óta a rendőrkapitányságunk jó munkát végez. Gratulálunk, és köszönjük, 
mert ez a mi biztonságunkat segíti. A kamionokkal kapcsolatban: a város, mivel a mi 
területünk annyit tehet, hogy virágládákat helyez ki, ott annyira ki van járva az út, hogy 
balesetveszélyes. Nem csak itt lehet matricát venni, már a körforgalomtól így szabálytalanul 
jönnek. Megoldást kell keresni. Volt még egy felvetésem, hogy amennyiben a rendőrségnek 
van szignalizációs lehetősége, tegye meg, hogy a DÜFA irányától a városból kihajtás oldalon 
70-es táblát tetessen ki, ha ezt meg lehet tenni.  
 
Belovai Róbert rendőrkapitány: Javaslattal tudunk élni a közútkezelő felé. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki elfogadja a beszámolót, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
53/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság Városi Rendőrkaptányság 2013. 
évi tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 2014. évre 
eredményes munkát kíván a kapitányság valamennyi 
dolgozójának. 
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Határidő:azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

4./ Tájékoztató követelések állományáról 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Negyedévente kapunk tájékoztatást a követelések 
állományának helyzetéről, így látjuk, hogy alakulnak az önkormányzat kintlévőségei. Csak a 
főszámokat mondanám: közterület használat, 70.200 Ft, lakbértartozás 52.000 Ft, bérlet és 
egyéb szolgáltatások 94.000 Ft, (itt szóba került a hirdető táblákkal kapcsolatos anomália, itt 
7 fő tartozik 94.000 Ft-tal. Sürgeti a bizottság is, hogy azok a táblák kerüljenek leszerelésre, 
ami után nem fizetnek). Adótartozások: építményadó 17 mFt, kommunális adónál 3.800 eFt, 
iparűzési adónál 8.688 eFt, gépjármű adónál 4.800 eFt, talajterhelési díjnál 285 eFt.  
A követelésállomány 2013. december 15-hez képest 13.353 eFt-tal csökkent, a hátralékosok 
száma 162 adózóval csökkent.  
A felszámolás alatt lévő adózó 8 cég adótartozása 6.255 eFt. Végrehajtónál jelenleg 86 
adózó van, adótartozásuk 19.142 eFt. Az önálló bírósági végrehajtó utalt eddig összesen 
1.827 eFt-ot adótartozásra és 921 eFt-ot pótléktartozásra. Úgy tűnik, hogy a bírósági 
végrehajtó eredményesen végzi tevékenységét. A NAV-nál lévő adózók száma 6, 
adótartozásuk 12.712 eFt. Január 15-én kifüggesztésre került az adóslista. A listán szereplő 
adósok ellen végrehajtási vagy felszámolási eljárás van folyamatban. Lakástámogatás 
esetében jelentős, 2.434 eFt a kintlévőség. Étkezési díjaknál kevesebb. Az önkormányzat 
aktív korúak ellátása tekintetében a tavalyi állomány 582.416 Ft.  A csatorna érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetésének céljára megkötött szerződések alapján közműfejlesztési 
hozzájárulás szerződéseinek lezárása folyamatosan történik. 2013. év elejétől ezen a 
jogcímen 2.877.145 Ft folyt be az önkormányzat számlájára.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy vannak behajthatatlan kintlévőségek, ezek törlését ki 
engedélyezheti. Válasz: a felszámoló zárása után lehet törölni. Ha újra behajthatóvá válik, 
újra meg kell nyitni. A végrehajtásokat napirenden kell tartani. Minél kevesebb legyen a 
hátralék, ne halmozódjon föl a tartozás. Ahogy a Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 
elmondta, sajnos sokan nem veszik komolyan a végrehajtónak átadott ügyeket, pedig ott 
nem csak a tartozás összegét, de  végrehajtói díjat is kell fizetni. Ezt jobb lenne saját 
érdeküknél fogva is megelőzni. Bizottsági tag észrevételezte, hogy az adósok listáján az 
összeghatár nincs jól kezelve, mert csak a tőke tartozást kezeli. A tájékoztató a bizottság 8 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a bizottság javaslatával, és támogatja a tájékoztató 
és határozati javaslat elfogadását, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
54/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 
megtárgyalta az önkormányzat követelésállományáról 
készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése 
érdekében valamennyi érintettől - a jogszabályokban 
rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett – 
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továbbra is aktív közreműködést és számokban 
kimutatható eredményes munkát vár.    
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

5./ BA-HA-MA S Kft-vel szállítási szerződés jóváhagyása 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h. 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A konyha belső ellenőrzése során az élelmezésvezető a 
mirelit árubeszerzéshez árajánlatokat kért. A Bahamas Kft. árajánlata a legkedvezőbb. A 
belső ellenőrzés a korábbi beszállítót amiatt kifogásolta, hogy magasak az árai, illetve a 
telephelye nagy távolságra van Rétságtól. Kérdés volt, miért nincs felmondási idő a 
szerződésben. Erre a válasz, hogy ez egy keretszerződés. A bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a szerződést, és a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: aki egyetért a bizottság véleményével, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
55/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a BA-HA-MA S Kft konyhai mirelit áru 
beszerzéséről szóló szállítási keretszerződés 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Napközikonyha mirelit áru 
beszerzésére vonatkozó, a határozat mellékletét 
képező szerződést jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a 
szerződést aláírja.  
 
Határidő:  2014. március 28. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

6./ Közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződés módosítás 
utólagos jóváhagyása 

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület november 22-i ülésén határozatában 
engedélyezte a 2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási keretet, amelyben 100 fő 
közfoglalkoztatása valósult volna meg. A létszámkeretet többszöri próbálkozás ellenére sem 
sikerült feltölteni, ezért a munkaügyi központ kirendeltsége az eredeti szerződést módosította 
62 főre. Felmerült, hogy további  4 fő foglalkoztatására van lehetőség, így az önkormányzat 
az újonnan felvett 4 fővel biztosítani tudja minden közfoglalkoztatásban részt venni 
kívánónak a foglalkoztatását. Támogatás mértéke 100 %-os. Az időtartama 2014. 03.04-től, 
2014.04.30. Bizottsági ülésen csak az hangzott el, hogy valamennyi szerződés akkor írható 
alá, ha a Képviselő-testület tárgyalta azt. Ez alól ez a két szerződés sem kivétel. Jövőre 
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nézve kérjük, hogy ezek is időben kerüljenek elénk. A két szerződés utólagos jóváhagyását 
a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal javasolja a testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Sajnos időhiány miatt került sor a két szerződés utólagos 
tárgyalására. Köszönöm. Kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával, a határozati javaslat 
elfogadásával, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
56/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági 
szerződések utólagos jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a téli 
közfoglalkoztatási program keretében 2014. március 4-től 
– április 30-ig további 4 fő közfoglalkozott kerüljön 
alkalmazásra 100 %-os állami támogatás mellett, a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltségének NO-04M/01/002892-1/2014. 
számú hatósági szerződése szerint.    
A Képviselő-testület a téli közfoglalkoztatási programra 
vonatkozó, NO-04M/01/885-3/2014. számú hatósági 
szerződés módosítást utólag jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező  hatósági szerződést, illetőleg hatósági 
szerződés módosítást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

7./ Tuti Cafe Kft. kérelme 
      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület februári ülésén úgy döntött, hogy a kft. 
kérelmét támogatja, 5.000 Ft/gép/hó bérleti díj ellenében. Valamint a testület kikötése, hogy a 
rezsidíjak térítése mérőórák szerint történjen. A vállalkozás egy ismételt kérelmet nyújtott be, 
amelyben azt kérte, hogy a rezsidíjat egy havi fix átalányban fizethesse. A másik ajánlata 
pedig, hogy mérőórát szerelne az automatába. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a gép 
üzemeltetéséhez így is úgy is kell egy konnektort szerelni, oda egy kis almérő beszerelése 
szinte filléres dolog, semmiféle engedélyhez nem kötött. A vállalkozó ezt félreérthette, vagy 
nem rendelkezik kellő ismerettel. A vizet is ki kell építeni, és a csatlakozásánál az almérő 
felszerelése szintén pár ezer forintos tétel. Nagy terhet nem ró a vállalkozóra, viszont 
biztosítja a pontos elszámolást. Így megnyugtatóbban rendeződne, mikor mennyit kell fizetni. 
A bizottság a kiosztott javaslatok közül a „B” változatot javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek, 8 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a javaslattal egyetért, most szavazzon.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
57/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Tuti Cafe Kft. kávéautomata 
elhelyezéssel kapcsolatos ismételt kérelmét.  
 
A Képviselő-testület a kávéautomata elhelyezésére 
vonatkozó ismételt kérelmet nem támogatja. A 41/2014. 
(II.28.) számú határozatában foglalt feltételeket 
továbbra is fenntartja.  
 
Határidő: értesítésre 2014. március 28. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

8./ Zöld Híd értékesítési szerződés 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h. 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Zöld Híd Régió Kft. által forgalmazott lakossági hulladék 
begyűjtési tevékenységéhez kapcsolódó 110 literes biológiailag lebomló gyűjtő zsákok 
értékesítésére a cég megküldött egy értékesítési szerződést. Bizottsági ülésen rövid vita 
hangzott el. Lényege az volt, hogy nem biztos, hogy ezzel a Polgármesteri Hivatalnak 
kellene foglalkozni. Ennek a feladatnak számviteli követelményei vannak. Célszerűbb, ha 
helyi vállalkozások foglalkoznak az értékesítéssel. A bizottság nem javasolja támogatni a 
szerződés megkötését, 8 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Girasek Károly képviselő: Próbáltam utánajárni egy-két dolognak. Félrevezető információk 
vannak a honlapjukon Rétságról. Azt hirdetik pl., hogy nálunk lehet kapni zsákot. Azt is 
hirdetik, hogy szelektív zsákos hulladékot a háztól elhordják. Le kell vetetni a hibás 
hirdetéseket. Amit vásárolni lehet majd most a zöld hulladék elszállítására alkalmas.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetértek, ez az árusítás nem az önkormányzat profilja.  Aki 
egyetért a bizottság javaslatával, kérem szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
58/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Zöld Híd Régió Kft-vel megkötendő, 
hulladékgyűjtő zsákok értékesítésére vonatkozó 
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület az értékesítési szerződés 
megkötését nem támogatja.  
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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9./ Első világháborús emlékmű felújítására érkezett 
árajánlatok elbírálása 

      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Másodszor kerül elénk ez az anyag. A decemberi ülésen az 
a döntés született, hogy az akkor rendelkezésre álló árajánlat mellé további árajánlatokat 
kérjen be a hivatal. Ez megtörtént. Viszont a korábban beérkezett árajánlat amelyet a Beton 
Bt. tett, kedvezőbb. Az emlékmű felállításához a Honvédelmi Minisztérium 300 eFt-os 
támogatást ad, az e fölötti összeget kell az önkormányzatnak hozzáadni. Ez 8.000 Ft 
összesen. Ebben a kérdésben vita csak akörül forgott, hogy mikor történjék a munkálat 
elvégzése, mert azon a részen egyéb karbantartási munkák is fognak történni. Bizottság 
egyöntetű kérése az volt, hogy lehetőleg minél előbb történjen meg az emlékmű felújítása. 
Információnk, hogy a Bt. március 31-én el tudja kezdeni a munkát, és egy hét alatt be is 
tudja fejezni. A vállalkozási szerződés aláírható.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Június 28-ra vállalt kötelezettségünk az emlékmű felújítása. 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, most szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
59/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az első világháborús emlékmű 
felújításával kapcsolatos előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Templom kertben lévő első 
világháborús emlékmű felújítására – a kedvezőbb 
ajánlatot benyújtó - Beton Bt. 308.000 Ft-os árajánlatát 
fogadja el.  
A Képviselő-testület a felújítási munka 300.000 Ft 
minisztériumi támogatással nem fedezett 8.000 Ft-os 
különbözetét saját erőként vállalja.  A 2014. évi 
költségvetésben általános tartalék terhére biztosítja a 
felújítás 308.000 Ft-os költségének fedezetét.   
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező, a felújításra vonatkozó vállalkozói 
szerződést a Beton Bt-vel megkösse.  
 
A költségvetés soron következő módosításakor az 
emlékmű felújítás fedezetének átvezetésére javaslatot 
kell tenni. 
Határidő: 2014. március 25.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester    
 
 

10./ Jobbágyi Péter kérelme 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Jobbágyi Péter kérelmet nyújtott be a volt laktanya jelentős 
területének térítésmentes használatára, május 17. napra szervezett rendezvény céljából. Az 
előző évben is volt hasonló rendezvény, ami sikeres volt. Kérelmező nyilatkozott, hogy 
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ebben az évben sem terveznek belépő díjat szedni. A Képviselő-testület már több 
alkalommal térítésmentesen biztosította a területet más civil szervezetek részére is, a volt 
laktanya területén. Sajnos az általános tapasztalat az volt, hogy a rendezvények után 
tetemes mennyiségű eltakarítandó szemét maradt a területen. Az önkormányzat jelentős 
összeget fizetett ki a szemét utólagos elszállításáért. Több alkalommal a Polgárőrség vállalta 
a takarítást, de ők is nyilatkoztak, hogy a továbbiakban érthető okokból ezt nem vállalják. 
Felmerült, hogy a jövőben úgy kell megkötni az ingyenes terület biztosításáról szóló 
megállapodásokat, hogy kaució kikötése szükséges. A terület átadása előtt, és a terület 
visszaadásakor állapotfelmérést kell végezni. A kérelmező érdekében is szükséges átadás 
előtti állapotfelmérés. Amennyiben rendezetten adják vissza a területet a kauciót 
visszakapják, ha nem, akkor abból a pénzből a szemét elszállítását az önkormányzat 
elvégezteti. Bizottsági ülésen az hangzott el, hogy kaució kikötése fontos, és nem adhatják 
tovább a területet más részére. Elhangzott még, hogy a kommunikációs kötelezettséget is 
bele kellene venni a megállapodásba, illetve, hogy szalagokkal körbe kell keríteni a területet. 
Elhangzott továbbá, hogy a romos volt sportöltöző környékét le kell zárni mert 
balesetveszélyes, és azt is körbe kell szalagozni. Figyelmeztető táblát is ki kell tenni. A 
bizottság a kiosztott módosított határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-
testületnek, 8 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Girasek Károly képviselő: Becsülendő dolog, hogy Rétságon egyre több civil szervezet 
rendez különböző programokat, ez támogatható. Az önkormányzat a rendezvényt a terület 
biztosításával támogatja, ami azért nem kis dolog, hiszen jelentős területről van szó. 
Egyébként ennek lehetne akár bérleti díja is. Ez ténylegesen egy átengedett támogatás. A 
terület rendbetétele természetesen fontos, ezt nem is ragoznám. A kiadott tervezetben az 
általam javasolt kommunikációs előírás nem szerepel, de támogatóként az önkormányzatot 
meg kell nevezni, gondolom más támogatók is lesznek. A rétsági televízió nyilván ad a 
rendezvényről majd tudósítást. Nem lényeges dolog, de a 10-es pontban szerintem 
felesleges a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kikötni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a megállapodás aláírásával, a határozati javaslat 
elfogadásával, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
60/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Jobbágyi Péter térítésmentes terület-
használatra vonatkozó kérelméről szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a II. Extrém nap 
sporteseményeinek 2014. május 17. napján történő 
megrendezése érdekében, a volt laktanya területén lévő 
lőtér mögötti betonterületnek, a mellette lévő 2 db 
hangárnak, a Hunyadi ligetnek, a 400-as futópálya 
környékének ingyenes használatát a határozat 
mellékletét képező bérleti szerződés szerint biztosítja.  
 
A használat közben okozott esetleges károk fedezetéül 
kérelmező részére 150.000 Ft kaució megfizetését 
határozza meg.  
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező bérleti szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2014. május 10. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester   
 

 
11./ Varga Dávid Géza kérelme 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Varga Dávid Géza kérelmet nyújtott be a 084/22 hrsz-ú 4.2 
ha területű (TDK mögötti földterület) tartós bérlete tárgyában. Erre a területre 2013. évben is 
volt kiírva pályázat. Idén is volt már pályázó erre a területre, az előző ülésen tárgyaltuk azt a 
kérelmet. Akkor az a döntés született, hogy várjuk meg a rendezési tervnek a módosítását, 
és akkor döntse el az önkormányzat, hogy mit akar kezdeni azzal a területtel. Felvetődött, 
hogy a városnak nincs olyan területe ipari célra, amit fel tudna kínálni. Más egyéb célra is 
lehetne hasznosítani, ezért célszerű megvárni a rendezési terv módosítását. A bizottsági 
ülésen vita nem zajlott a napirenddel kapcsolatban. Ugyanazt a döntést javasolja a bizottság, 
amit Hesz Henriett kérelmező esetében. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ebben a kérelemben nem elutasít a Képviselő-testület, hanem 
a rendezési terv módosítása után kíván dönteni az ügyben. Méltányolandó, hogy ez a terület 
az önkormányzatnak egy tartalék területe. Ez érthető indok. Nem vesszük le napirendről a 
témát. 
 
Girasek Károly képviselő: Azt gondolom, egy kérelemről döntünk, de itt elvi kérdésről van 
szó. A vagyonrendeletünk sem engedi, hogy megfelelő pályáztatás nélkül akár értékesítsük, 
akár tartós bérletbe adjuk a területet. Hozzáteszem, a múlt évben nyílt pályázaton meg volt a 
terület hirdetve. Megfelelő pályázat nem érkezett. Ha új helyzet áll elő, új előterjesztés 
készítése válik szükségessé.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadását javasolja. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
61/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Varga Dávid Géza földbérletre vonatkozó 
kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 084/22 Hrsz-ú 4,2079 ha területű 
szántó besorolású ingatlan hasznosításáról szóló 
döntés felfüggesztését továbbra is fenntartja. A további 
hasznosításról a város Rendezési Tervének 
elfogadását követően, az abban megfogalmazottak 
szerint kíván dönteni. 
 
Határidő: értesítésre 2014. március 31. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
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12./ Kérelem megüresedő álláshely bérének feloldására 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h. 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2014. május 11. nappal a hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási 
csoportjában egy álláshely megüresedik. Az álláshely megszűnése előtt a távozó kolléganő 
kiveszi időarányos szabadságát. Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet szerint a 
megszűnő álláshely bérét és járulék költségét zárolni kell. A kérelem arról szól, hogy ez az 
álláshely továbbra is megmaradjon, és betöltésre kerülhessen. Arra a pár napra, amíg 
szabadságát tölti a kolléganő, párhuzamos foglalkoztatásra irányuló kérés merül fel. Ezen a 
témán vita nem alakult ki, 8 egyöntetű igen szavazattal a kérelem elfogadását javasolja a 
bizottság, a kiosztott határozati javaslat szerint.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem 
szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
62/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban megüresedő 
álláshely betöltésével kapcsolatos előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoportban jogviszony megszűnése miatt 
2014. május 11-én megüresedő álláshely továbbra is 
betöltésre kerüljön.  
A biztonságos feladatellátás érdekében engedélyezi, 
hogy a távozó dolgozó fizetett szabadságának 
időtartama alatt, 2014. május 5-től – május 11-ig az 
álláshelyen párhuzamos foglalkoztatás legyen.  
 
Az álláshely betöltéséhez szükséges munkáltatói 
intézkedéseket meg kell tenni.  
 
Határidő: 2014. május 5. 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

Az ülésre megérkezett dr. Katona Ernő alpolgármester, 6 fő jelenlétével az ülés 
határozatképes 
 

Szünet 
(17,15-17,45) 

 
 

 
13./ A Város 2014. évi karbantartási terv II. ütemének 

előkészítése 
         Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A város 2014. évi karbantartási tervének második 
ütemében többek között nagy forgalmú önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 
szerepel. Így pl. a Városi Művelődési Központ és Könyvtár külső homlokzati felújítása, a 
napközikonyha épületének külső felújítása, és az étkezde belső felújítása, a Gimnázium 
előtti járda áthelyezése, a nyilvános WC felújítása. A felsorolt felújítások elvégzéséhez 
tervező közreműködése szükséges. A munkákra előzetes becslések alapján majd 
közbeszerzési eljárást kell kiírni. A tervezői költségbecslést követően – a konkrét érték 
ismeretében – kerülhet kiírásra a következő közbeszerzési eljárás. Ezekre a munkákra az 
ez évi elfogadott költségvetésünk fedezetet biztosít, és a tárgyévi gazdálkodást a felújítási 
feladatok nem veszélyeztetik. Előttünk van egy árajánlat, és egy tervezői szerződés. 
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy szintén elég nagy feladat ami tervezésre kerül, főleg, ha 
hozzátesszük az előzőekben elfogadott karbantartási, felújítási feladatokhoz. A bizottság 8 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, a tervezői 
szerződést, és az ehhez kapcsolódó összeget is. Köszönöm szépen. 
 
Girasek Károly képviselő: A tervezői szerződéshez van véleményem: ide az van írva, hogy 
művelődési ház homlokzat felújítás terve. Lehet, hogy „szőrszálhasogatás”, de egy 
szerződésbe a hivatalos nevet kellene leírni, Művelődési Központ és Könyvtár a hivatalos 
megnevezés. Nagyságrendi kérdést is felvet, a ház és központ között különbség van. Nem 
tárgya, de jelezném, hogy a második ütembe még egyéb feladatok is be fognak kerülni. 
Köszönöm. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a bizottság javaslatával, a tervezői szerződés, 
valamint határozati javaslat elfogadásával, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
63/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a város 2014. évi karbantartási terv II. 
ütemének előkészítéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az elvégzendő feladatokkal 
egyetért. A KOVATERV Kft. tervezésre vonatkozó 
900.000 Ft + 27% ÁFA, bruttó 1.143.000 Ft-os 
árajánlatát elfogadja. A határozat mellékletét képező 
Tervezési szerződést jóváhagyja és felhatalmazza 
Mezőfi Zoltán polgármestert annak aláírására.  
A tervezési díjat a Képviselő-testület a 2014. évi tartalék 
terhére biztosítja. Utasítja Vargáné Fodor Rita jegyző 
általános helyettesét a 2014. évi költségvetés 
módosításának haladéktalan elkészítésére.  
  
A KOVATERV Kft-t az árajánlat elfogadásáról 
haladéktalanul értesíteni kell. 
 
Határidő: KOVATERV Kft. értesítésére és a szerződés 
aláírására 2014. március 24., a                        
költségvetés módosítására azonnal. 
Felelős: értesítésre és a szerződés aláírására Mezőfi 
Zoltán polgármester, 2014. évi költségvetés módosítás 
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előkészítéséért Vargáné Fodor Rita jegyző általános 
helyettese 
 
 

14./ Vállalkozási keretszerződés jóváhagyása (2014. évi 
rágcsálóírtás tárgyában) 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2012-ben évben a Bábolna Bio Kártevőírtó Szolgáltató Kft. 
hatékony rágcsálóírtást hajtott végre a városunkban. A pozitív eredmény tartós 
megtartásához szükséges a munka időnkénti megismétlése. 2014. évben a költségvetésünk 
már tartalmazza is erre a fedezetet. Árajánlat lett kérve a különböző akcióterületek 
figyelembevételével. Ez a volt laktanya területe, Petőfi – Rákóczi utca találkozása, Orgona 
köz-November 7. lakótelep-Rákóczi Ferenc út által határolt terület, Takarék u.-Nyárfa u.- 
Szőlő u.- Búzavirág u. által határolt terület, illetve az itt található társasházak pincéi. Az 
árajánlat megérkezett, 459.000,- Ft + Áfa értékben. Egy vállalkozási keretszerződés is 
rendelkezésünkre áll. A kiosztott határozati javaslat elfogadását javasolja 8 egyöntetű igen 
szavazattal a bizottság. 
 
Girasek Károly képviselő: Természetesen én is egyetértek, de kapcsolódom az előző 
hozzászólásomhoz. Ha szerződésről, határozatról beszélünk, az legyen pontos. Nincs 
November 7 lakótelep, és Rákóczi Ferenc út Rétságon. Rákóczi út van. A feladat elvégzése 
fontos, de pontosan meg kell határozni a helyeket.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
64/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft. 
Rétság város meghatározott területein elvégzendő 
rágcsálóirtásra tett árajánlatáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 2014. évi rágcsálóirtásra az 
alábbi akcióterületeket jelöli meg: 

 Takarék u. - Nyárfa u. - Szőlő u. - Búzavirág u. által 
határolt terület, 

 Orgona köz – Iskola tér - Rákóczi út által határolt terület 
(az itt található társasházak pincéi), 

 Petőfi Sándor u. - Rákóczi út találkozása, 
 Volt laktanya területe (kb. 87. 375 m2), 

 
A Képviselő-testület a Bábolna Bio Kártevőirtó 
Szolgáltató Kft. 459.000 Ft + Áfa (összesen 582.930 Ft) 
árajánlatát elfogadja, a határozat mellékletét képező 
vállalkozási keret-szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
keretszerződés aláírására. 
 
Határidő:szerződés aláírására és a munkák 
megrendelésére 2014. március 28. 
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Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

15./ Telekhatár rendezéshez megállapodás-módosítás 
jóváhagyása 

            Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Tulajdonképpen egy jóváhagyott dologról van szó. 2013. 
november havi ülésén hagyta jóvá a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a Képviselő-testület az azóta megkötött 
telekhatár rendezésre vonatkozó megállapodást. Ügyintéző váltás miatt a Földhivatal a 
megállapodás módosítását kéri. Az új javaslat alapján a megkötött szerződés 9. pontjába 
kerüljön bele, hogy „feltétlenül és visszavonhatatlanul”. Ennyi a módosítás lényege. 
Természetesen ennek semmi A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja 8 igen 
egyöntetű szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
65/2014.(III.21.) számú KT. határozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő 
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal telekhatár rendezés miatt 
kötendő megállapodás-módosítás jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
megállapodás-módosítást jóváhagyja. Felhatalmazza 
Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő:  2014. március 24. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

16./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az anyag tulajdonképpen a buszfordulóval kapcsolatos. 
Leírja, hogy elhelyezésre kerültek tájékoztató táblák. A Nm-i Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelőségétől a buszforduló használatbavételi engedélye megkérésre került. Ez a 
forgalomba helyezésnek feltétele. Polgármester úr megköszöni külsős szakértő bizottsági 
tagunk közreműködését az előterjesztésben. Az anyag azt írja, hogy június 15. lehet az a 
dátum, amikor a buszok onnan közlekedhetnek, de új információ szerint már májusban is 
szó lehet erről. A bizottság 6 igen, 2 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a 
tájékoztatót.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tudom, hogy látszólag nyúlfarknyi a beszámoló, de fontos 
dátumok hangzanak el benne. Ma megérkezett egyébként a használatba vételi engedély. 
Napi szinten érdeklődöm arról, mikor indulhatnak a buszok a buszfordulóból.  
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Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h.: Tegnap érkezett arról értesítés, hogy nyilvántartásba 
vették a kérelmet. Tudtuk, hogy lesz hiánypótlás. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Rita még nem tudta megnézni a ma érkezett levelet.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A lényeg, hogy ami az önkormányzat feladata, az ne 
akadályozza az egyéb feladatok végrehajtását. Bizottsági ülésen elhangzott, mi lesz a 
jelenlegi buszbeállókkal, és mi lesz a jegypénztár, és magánbuszok sorsa. Elhangzott 
válaszban, hogy a magánbuszok a fel és leszállás idejére bemehetnek a buszfordulóba. A 
jegypénztár a mi tulajdonunk, mi döntünk a sorsa felől. A menetrend táblákat a VOLÁN 
áthelyezi. A buszöblök megszüntetését kérheti az önkormányzat a Közútkezelőtől, viszont 
lehet, hogy érdemes lenne megtartani. Köszönöm szépen.  
 
Girasek Károly képviselő: Én vetettem fel, hogy vannak még bőven tennivalók, ezt most is 
mondom. Vannak egyéb kiemelt feladatok is, pl. a volt sportöltöző kérdése, bontása is. A 
buszfordulóban történő közlekedés beindulásáról mindenképpen megfelelő lakossági 
tájékoztatásra lesz szükség részünkről, és a VOLÁN részéről is. Lesz még egyéb tennivaló 
is ezzel kapcsolatosan. Köszönöm. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nálam vannak az Egyebekben felsorolt rám szignált feladatok, 
jegyzőkönyv vezető asszony jóvoltából. Három helyről is kértem a volt sportöltöző 
bontásával kapcsolatban árajánlatot. Jövő héten megkapjuk. 
 
Kérem, aki elfogadja a tájékoztatót, most szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal a 
Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról című 
napirendet elfogadta.  
 
 

17./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az 
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri 
munkáról 

         Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ami lényeges, az ÉMÁSZ-nál történő eljárás a „C” jelű út 
felbontásával kapcsolatban. Rendőrségi feljelentés történt polgármester úr részéről. A 
gyöngyösi kirendeltség vezetőjének ment egy levél, hogy rendelje meg a helyreállítási 
munkálatokat az eredeti kivitelező, a Penta Kft-nél. A válasz azóta megérkezett, a munka a 
Pentánál megrendelésre került, az út helyre lesz állítva.  
A másik, ami az anyag kapcsán szóba került, ez az EU 2014-2020 ciklusnak a 
projektgyűjtése lezárult. Rétság járásból 178 program került feltöltésre,  a támogatási igény 
34 milliárd forint. Ezzel szemben rendelkezésre áll 1,8 milliárd forint, Rétság járásban. Igen 
nagy a különbség, érdemes lesz odafigyelni. 
 
Örvendetes fejlemény, az NFA illetékesével megtörtént a bejárás a 34 ha-s területnél, ahol 
igen nagy mennyiségű hulladékot felhalmozó illegális hulladéklerakó alakult ki. Ennek a 
felszámolását, mivel ez az állam tulajdona, az NFA illetékese vállalta a takarításnak a 
költségét. Kíváncsian várjuk ebből mikor, és mi fog megvalósulni. A bizottság a tájékoztatót 
4 igen, 4 tartózkodás szavazattal végül is nem fogadta el.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Az NFA képviselője két naponta felhív, hogy abban 
maradtunk, hogy mi kérünk egy árajánlatot, ezt városgondnok úr meg is tette. Azt nem 
tudom, hogy mennyi az átfutási idő.  
 
Girasek Károly képviselő: Szép dolog, hogy segítünk árajánlat kéréssel az NFA-nak, de 
azért ne tévesszünk szerepeket. Ha mi nem adnánk árajánlatot a Zöld Hídtól, akkor is el kell 
takarítaniuk a szemetet. Ha már így alakult, hogy személyes kapcsolatot alakítottunk ki, 
parlagfű ügyben is fel kell szólítani őket. Tartsák rendben a területet, vagy értékesítsék.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nagyon helyén való, amit Girasek úr mondtál, de van egy 
rossz hírem. Megemlítettem a témát, de a rét, legelő, szántó művelési ágú területeket helyi 
gazdálkodóknak és fölhaszonbérbe lehet csak adni, eladásról jelenleg nincsen szó.  
 
Kérem, aki a tájékoztatót elfogadja, szavazzon. 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal a 
Tájékoztató a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról című napirendet 
elfogadta.  
 
 

18./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ennek a napirendnek a kapcsán jött elő sok olyan, ami 
végül is az Egyebek napirendhez tartozna. Kérdésem, itt mondjam-e el, vagy az 
Egyebekben? A bizottság kikötötte, hogy a testületi ülésen el kell mondanom az 
elhangzottakat.  
 
Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h.: Amennyiben mód van rá, inkább az Egyebekben 
hangozzék el. Köszönöm. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Jó hír, hogy a napközi konyhán a zsírfogó beépítésre került. 
Választ kaptunk pár kérdésre, azt most nem sorolnám fel. A bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem szavazzon, aki a 
tájékoztatót elfogadja.  

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 6 egyöntetű igen szavazattal a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadta.  

 
 

19./ Egyebek 
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dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az alábbi feladatok elhangzottak bizottsági ülésen is, de ott a 
lelkemre kötötték, hogy Képviselő-testületi ülésen is mondjam el, mivel polgármester úr 
egyéb elfoglaltság miatt nem volt jelen.  
Az egyik kérés polgármester úr felé, hogy a jövőben lehetőleg aktívan vegyen részt a 
végrehajtásokban, illetve azok ellenőrzésében. Példaként hangzott el a DMRV-vel 
kapcsolatban tett ígéret, amit polgármester úr tett, hogy illetékest fog idehozni, aki majd 
tájékoztatni fog bennünket, de ez nem történt meg. Nagyon fontos kérdésről van szó, több 
10 millió forintot érinthet a kérdés. Kérés polgármester úr felé, hogy egyeztetés után ez a 
kérdés kerüljön vissza a testülethez.  
 
A másik felvetés a tavaszi lomtalanítás kérdése. Kérdés volt, hogy az egyeztetés 
folyamatban van-e a Zöld Híd Kft-vel. Sajnos az a tapasztalat, hogy a lakosság későn kap 
tájékoztatást a lomtalanításról. Idén másként kéne lennie, hisz pénzt fizetünk ezért. Időben 
kerüljön meghirdetésre a lomtalanítás helyszíne, időpontja.  
 
A másik kérdés volt a hulladékudvar, vagy más néven zöld udvar megnyitása. Régi téma ez 
is. Gyenes Szilárd úr annak idején elmondta, hogy ebből nem lesz semmi. Nem csak 
Rétságon nem tudják megnyitni, más területen sem. Az is tény, hogy a Zöld Híd Régió Kft. 
nem tett eleget a vállalásának. Ez a feladat egyrészt a pályázatban is szerepelt, mint 
megvalósítandó cél, másrészt a megállapodásban is szerepelt. Az a kérés polgármester úr 
felé, hogy egy tértivevényes hathatós levelet küldjön a Kft-nek, hogy hivatalosan 
nyilatkozzanak arról, hogy mire számíthat ez ügyben a város. Sokak számára okoz gondot a 
háztartásban képződő dolgok elhelyezése, az emberek nem tudnak dolgokat elhelyezni 
sehol. Fontos lenne, hogy ez az udvar megnyíljon. Tudnunk kell, van-e rá remény, vagy 
nincs. Kell, hogy egy hivatalos válasz legyen a kezünkben. A területet mi biztosítottuk 
számukra, nem rajtunk múlik a dolog.  
 
Következő, ami elhangzott. Elkészül a Piac udvar helyreállítása, betonozás és zúzott kővel 
való terítés is megtörtént. Nem szabad hagyni, hogy ez a terület leamortizálódjon. 
Tapasztalat, hogy teherautók járnak be az udvar területére. A beton placc nem teherautókra 
lett tervezve, tönkre fogják tenni, a zúzott követ szintén tönkre fogják tenni. Mindenképpen 
szükséges, hogy záros határidőn belül oda egy „Behajtani TILOS” tábla kerüljön 
felszerelésre. Ez a rész nem arra a célra van, hogy autók, teherautók járjanak be, sőt 
pótkocsis teherautók forognak benn azon a területen. A táblát ki kell tenni, a későbbiekben 
pedig egy kis kaput felszerelni, hogy a gyalogos forgalom zavartalan lehessen.  
 
Rágcsálóírtás kérdése mai napon napirenden volt. Túl vagyunk a döntésen. 
 
Információs reklámtáblák kereteit tavasz elején át kell festeni, ugyanolyan kék színre, mint a 
mostani. A nem fizetők tábláit pedig le kell szerelni. 
 
Következő felvetés volt a volt egészségügyi központ előtt elhelyezett sebességjelző újra 
üzembe helyezése, megjavítása. Erre érdemi lépéseket kell tenni. A hibát el kell háríttatni.  
 
Szintén kiemelt feladatként hangzott el Pusztaszántón a Spektíva gyár környékének a 
rendbetétele. Közterületről van szó, ez a mi területünk. Nem tudja a hozzászóló elfogadni, 
hogy nincs mivel kivinni a területre a közmunkásokat. Az egyik legjobban adózó, fizető cégről 
van szó. Legalább olyan állapotba kell a környékét hozni, mint az Ipari Parkban lévő többi 
gyárnak. Jogosan kéri a Kft. ezt tőlünk. Hathatós, gyors intézkedésre van szükség.  
 
A következő felvetés volt a Kressz parkban a kisgyermekek számára egy foci pálya 
létrehozása. Oda már vagy 30 teherautónyi föld lett odaszállítva, kellene még kb. 20 
teherautónyi. A bizottság kérte a városgondnokot, járjon utána a rakodógép kérdésének. Ezt 
is meg kellene oldani.  
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                      9/2014. (III.21.) számú jegyzőkönyve 

 42

Egy lakossági kérés is elhangzott. A Nyárfa utca végén, a Mikszáth utcai oldalon van egy 
kővel felszórt rész, a kátyukat kellene feltölteni.  
 
A Kossuth utcánál a buszforduló bejáratával szemben van egy lakatlan ház, annak a 
környékét kellene rendbe tenni. A szelektív gyűjtőknél tereprendezésre van szükség.  
 
Nagyon fontos feladat a sportöltöző sorsának eldöntése, így életveszélyes, 
balesetveszélyes. Amíg nincs elbontva, addig táblák kihelyezése szükséges, és körbe kell 
keríteni. Ez kötelessége az önkormányzatnak, illetve dönteni kell a lebontásban. Erre 
árajánlatokat kell kérni.  
 
Elhangzott, hogy a laktanyában sokan „bóklásznak”, elég veszélyes területről van szó. Oda 
is kell figyelmeztető táblát kitenni. Balesetveszélyes, és Idegeneknek belépni TILOS táblát 
kell felszerelni. Ebben is hathatós intézkedést kell tenni, mielőtt bármilyen baleset 
bekövetkezne.  
 
Még egy felvetés hangzott el: a templom kertben az emlékműről leesett a turul madár, annak 
visszahelyezése aktuális lenne. Köszönöm szépen. 
 
Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h.: Néhány feladatot sikerült kedd óta végrehajtanunk. A 
Beton Bt-től a szerződés tervezet megérkezett, átdolgozásra került, és a mai napon jóvá is 
hagyta a Képviselő-testület.  
A zöld területek tisztítását megkezdtük, a parkok és egyéb részek meg fognak tisztulni. 
A Piac térre a táblát megrendeltük, úgy tudom a mai napon elkészül, és kihelyezésre is kerül. 
Rágcsálóírtás szerződése megérkezett, mai napon tárgyalta a testület. A műszaki illetve 
Városüzemeltetési Csoport tagjai megkezdték a reklámtábla keretek festését, kék színre, 
ahogy a bizottság is kérte. Szerelik le azokat a táblákat, amik után tulajdonosaik nem 
fizetnek. Sebességjelzővel kapcsolatban az intézkedést megsürgettem. Kőszórással 
kapcsolatban városgondnok úr tájékoztatott, hogy fogytán a laktanyában a kő, valószínűleg 
kell majd rendelnünk. A laktanyában sok helyre kitesszük az Idegeneknek belépni tilos táblát. 
Minden épületre, és minden épület közé kerül ilyen tábla. A táblák a jövő hét elejére 
készülnek el. Templom kertben a turul madár „visszarepült” a helyére. Műszakis kolléga 
tájékoztatott, hogy nagyon rövid tiplivel volt rögzítve, ezért is eshetett le. Egyébként az 
emlékmű sajnos nagyon össze van száradva. Sportöltöző (Frici háza) körbekerítése úgy 
tudom a mai napon megtörtént. Az „Életveszélyes” tábla kihelyezésre került.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Erre csak azt tudom mondani, csak így tovább. 
 
Girasek Károly képviselő: Így kellene mindennek történni, bizottsági ülésen elhangzik, 
testületi ülésig a feladat el lenne végezve. Ámbár van néhány dolog, ami nem ilyen rózsás. A 
Zöld Híddal mint képviselő, és mint állampolgár is felvettem a kapcsolatot. Április 3-tól két 
hetente a zöld hulladékot elszállítják. Sajnos az állampolgárok nem csak zsákban, hanem az 
utcán is depóznak elég nagy mennyiségű zöld hulladékot. Erre azért felhívnám a figyelmet, 
hogy nem szabad. Rákérdeztem, mikorra tervezik a lomtalanítást, szeptember hónapot 
mondott a hölgy nekem. Ebben kellene intézkedni, hogy kerüljön az időpont előbbre. 
Valószínű valami takarékossági megoldás miatt tették ilyen késői időpontra, eddig áprilisban 
volt. A háztartási lomtalanítással együtt tervezik az elektronikus hulladékgyűjtést is. Úgy 
emlékszem tavaly is áprilisban volt, így másfél éves ciklus lesz a lomtalanítás tekintetében. 
Meggondolásra javasolom, akár a lakosság véleményét is ki lehetne kérni. Indítványom 
lenne egy helyi rendelet módosítására. Ez a rendelet arról szól, hogyan kell a várost 
kilobogózni. Elkövettük a hibát, nem írtuk bele, hogy utána a zászlókat le is kell szedni. Az 
indítványtól eltekintek, rendelet módosítás nélkül is be lehet szedni a lobogókat. Még egy 
örökzöld téma: polgármester úr többször kértem, hogy a közszolgáltatók ügyfélszolgálataival 
kapcsolatban kérek intézkedést, a lehetetlen helyzetet meg kell oldani. Ezt 
közmeghallgatáson is szóvá tettem, amíg nem történik ebben a kérdésben intézkedés, 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                      9/2014. (III.21.) számú jegyzőkönyve 

 43

mindig el fogom mondani. Vízmű válaszborítékos ívet küldött ki a lakosságnak, ők 
dolgoztatják az állampolgárt a pénzünkért. Ebből lesznek megint tisztázatlan kérdések, 
pontatlanságok. Meg kell keresni a szolgáltatót, ügyfélszolgálattal kapcsolatban intézkedést 
kell kérni. A lakosság pénzéért érdemi megoldást kell találni, legyen egy telefonszám, ahol 
egy dolgozóval tudunk beszélni, nem géppel. Köszönöm. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Azt kell mondanom, hogy Girasek úrnak sajnos igaza van, a 
Vízmű ügyfélszolgálattal kapcsolatban.  Én ezt egy referensnek meg is írtam (sajnos a neve 
most nem jut eszembe). Valóban katasztrófális őket elérni telefonon.  
 
Szeretném hangsúlyozni a jegyzőkönyv, és tisztelt lakosság felé, hogy az önkormányzatnak 
nem célja, és érdeke sem fűződik ahhoz, hogy rétsági polgárokat, vagy vállalkozókat 
üldözzenek, megtámadjanak, vagy éppen bántsanak. Nagyon jól tudjuk, hogy sajnos a 
hétköznapok előidéznek olyan konfliktus helyzeteket, amikkel tetszik, nem tetszik, meg kell 
bírkóznunk. Nem szeretnék nevesíteni senkit. A konfliktusok rendezésének a módja a 
tárgyaló asztal. Ha elsőre nem sikerül, akkor másodszorra, harmadszorra, negyedszerre, 
akár ötödszörre is le lehet ülni. De az, hogy fenyegetőzünk, hadat üzenünk egymásnak, 
annak semmi értelmét nem látom. Határozottan kimondhatom, hogy ennél az asztalnál, 
egyik képviselő sem mondott olyat, amivel bárkit is bántani akart volna. Igyekeztünk legjobb 
tudásunk szerint meghozni a döntéseket. A konfliktus kezelésekben bizonyosan közrejátszik 
néha a pénz kérdése is. Ha a tárgyalásos megoldást választjuk a konfliktus kezelésre, 
mindenki jobban fog járni. Vitát ebben a kérdésben nyitni nem szeretnék, és személyiségi 
jogokat sem akarok sérteni. Az önkormányzatnak kötelessége, hogy betartasson 
jogszabályokat, törvényeket, játékszabályokat. Ezt törvény is, eskütétel is előírja, és be is 
„vasalják” rajtunk. Itt ÁSZ ellenőrzéstől kezdve sokféle ellenőrzés történik. Ha egyesek 
érdekei miatt nem akarnánk a szabályokat betartani, előbb utóbb a testületen elvernék a 
port. Köszönöm szépen. 
 
Girasek Károly képviselő: Konkrétan nem tudom polgármester úr, hogy miről beszélsz, de 
nem is kérdezek rá. A Képviselő-testületnek meg van a saját feladatköre. Nem hinném, hogy 
vállalkozókat mi megtámadtunk, vagy fenyegettünk volna. Erről szó nincs. Mint képviselők 
tettünk egy esküt, polgármester úr is, hogy a törvényeknek és az alkotmányos rendnek 
megfelelően járunk el. Bizonyos dolgok nem tartoznak a Képviselő-testületre, hanem 
hatósági, törvényességi feladat. Tehát csak azt tudom mondani, ha van valami konfliktus, az 
első eligazodási pont, hogy mit ír elő a törvény. Az önkormányzat nem tud minden feladatot 
megoldani, csak ami a hatáskörében van. A hivatalnak úgy kellene eljárni, hogy bizonyos 
dolgokat nem az önkormányzatra vetít. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat a helyi 
lakosság, helyi vállalkozók érdekének figyelembevételével dönt azokban a kérdésekben, ami 
a hatáskörébe tartozik. Véleményem, hogy rugalmas az önkormányzat bizonyos 
kérdésekben. Méltányosan, mindenki érdekét szem előtt tartva szoktunk dönteni. Jobb is, 
hogy nem tudom, hogy polgármester úr minek az okán mondta el azt, amit elmondott.   
 
Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h.: A Polgármesteri Hivatalnak is az a dolga, hogy  a 
szabályokat betartsa, és betartassa.  
 
Jávorka János képviselő: A Kressz parkban kialakítandó focipályát kisgyerekek részére én 
vetettem fel. Beszéltem egy vállalkozóval, a jövő héten eljön, megnézi milyen munkálatról 
van szó, utána tesz árajánlatot. Gondolom a városgondnok úr is lépni fog ebben az ügyben, 
és ő is szerez be másik árajánlatot.  
Városgondnok úrral pontosítottam egy munkát, erről ma még nem volt szó. A Szőlő útnak a 
felső végétől a Laczkó Endre úr háza mellett ami jön lefele, rövid, keskeny út, van egy 
csapadékvíz elvezető árok. Az az árok igen nagyon be van nőve, felmértük, a közeljövőben 
ki lesz tisztítva. Ki lesz irtva a bozót, az árok rendbe lesz téve. Hulladékudvar: tudom, hogy 
nehéz kérdés, de valamit lépni kell. Több lakó megkeresett, felújítások, karbantartások 
történnek tavasszal sok helyen, hova tehetik a sittet. Megoldást kell keresni. Korányi út – 
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hivatal mögötti játszótér előtt nagyon mély gödör van, fel kell tölteni. A Lakossági Fórumra 
időben készülni kell a hivatalnak, polgármester úrnak. Időben kell a lakosságot értesíteni. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Felkészülünk. A volt Bédi üzem mostani üzemeltetője kis 
összegért átveszi a sittet.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A művelődési központ vezetője állásfoglalást kért tőlünk 
jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatban, a jövő héten írásban meg fogja kapni. A 
március 15-i gálaműsor rendkívül színvonalas volt. A Főkefével és a Klik-kel a megállapodás 
aláírása megtörtént-e? 
 
Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h.: A Főkefe megtalálta, elfelejtették visszaküldeni, a Klik 
még „fésüli” a két szerződést. 
 
Majnik László képviselő: A faház környékén valamilyen növény betegség ütötte fel a fejét. 
Meg kellene nézni ott a fákat. 
 
Varga Nándorné int.vez.: Rétság városa 25 éves, a Képviselő-testület Negyedszázad 
Fesztivált valósít meg. A gyerekektől kezdve a felnőttekig mindenkire gondoltunk a műsorok 
összeállításánál. Március 15-i ünnepséggel kezdtük el a fesztivál sorozatot, nívós 
gálaműsorral. Holnap nótaest lesz, mindenkit szeretettel várunk. Érdemes eljönni. Május 1-
én a Ghymes együttes fogja zárni a rendezvény sorozatot. A jelenlévőket és TV nézőket is 
szeretettel várjuk minden rendezvényünkre.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést 18 óra 
35 perckor bezárom.  
 
 

Kmft.  
 
 
Mezőfi Zoltán                                                                                      dr. Varga Tibor 
polgármester                                                                                             jegyző 
 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                     Majnik László 
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