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15. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült:  2014. június 06. napján 17.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-

testületi  ülésről.  
 
 
Jelen vannak :Mezőfi Zoltán polgármester 
                        Dr. Szájbely Ernő képviselő 

Girasek Károly képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
Varga Nándorné igazgató 
Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 

A jegyz őkönyvet hangfelvételr ől Lichtenberger Edit adminisztrátor készítette. 
 

Mezőfi Zoltán  polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 fő 
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.  
 
A bizottság javaslatának megfelelően kérem szépen levenni az eredetileg kiadott napirendek 
közül a 7. számút, Tagfelvételi kérelem Neogradiensis Régió Egyesületbe című napirendet. 
Kérem, aki ezzel a javaslattal egyetért, most szavazzon. Megállapítom, hogy 5 egyöntetű 
igen szavazattal egyetért a Képviselő-testület a javaslattal.  
 
Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, úgy ismertetem mai ülésünk napirendjeit, kérem, aki 
egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy a napirendre tett javaslatot a Képviselő-testület 4 
igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt.  
 
1./ Fűtéskorszer űsítésre érkezett árajánlat elbírálása 
Előterjesztő: dr. Szájbely ernő PVB elnök 
2./ Bútorbeszerzésre érkezett árajánlat elbírálása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h. 
3./ Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos javasl atok 
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
4./ Negyedszázad fesztivál szerz ődéseinek utólagos elfogadása 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató 
5./ Könyvvizsgálói szerz ődés utólagos jóváhagyása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h.  
6./ Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesü let támogatási kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

1./ Fűtéskorszer űsítésre érkezett árajánlat elbírálása 
     Előterjesztő: dr. Szájbely ernő PVB elnök 
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Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési bizottság a témát tárgyalta. 
Átadom elnök úrnak a szót, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalt, 6 megjelent 
bizottsági taggal, határozatképesen. A napirenddel kapcsolatban elhangzott, hogy a kért 
árajánlat elfogadható. Mellékelve kaptunk vállalkozási szerződés tervezetet is. Az ülésen 
annyi javaslat, illetve kérés hangzott el a hivatal, illetve a polgármester úr felé, hogy a 
tankerület igazgatótól írásban kell kérni nyilatkozatot, hogy a munkaterület átadáshoz 
beleegyezésüket adják. A munkálatoknak akadálya ne legyen. Szóban már kaptunk 
nyilatkozatot, de erre írásban is szükség van. 19-én kerülne a munkaterület átadásra. A 
bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a vállalkozási szerződés 
tervezetet, valamint a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem szavazzon, aki a 
bizottság ajánlásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
5 egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
110/2014.(VI.06.) számú KT. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Általános Iskola (2651 Rétság, 
Iskola tér 1.) fűtéskorszerűsítésére érkezett 
árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a Rét-Gáz Kft. 7.550.000 Ft 
+áfa összegű árajánlatát elfogadja. 
A fűtéskorszerűsítés fedezetéül a 2014. évi 
költségvetés tartalékát jelöli meg. Az előirányzat 
átvezetésére a 2014. évi költségvetés soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződés-tervezetet jóváhagyja és 
felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert annak 
aláírására. 
A Képviselő-testület utasítja Mezőfi Zoltán 
polgármestert, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Rétsági Tankerület 
igazgatójával vegye fel a kapcsolatot a munkaterület 
biztosítása érdekében.  
 
Határidő:  

a.) munkaterület átadásának kérésére 2014. június 10.,  
b.) vállalkozási szerződés aláírására 2014. június 13., 
c.) előirányzat átcsoportosításra szöveg szerint. 

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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2./ Bútorbeszerzésre érkezett árajánlat elbírálása 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h. 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Képviselő-testület a város karbantartási tervének II. 
ütemében fel kívánja újítani az étkezde épületét. A belső felújításban sor kerül majd a régi, 
elavult bútorzat cseréjére is. Az új bútorokra árajánlatot kértünk, ez az ár alacsonyabb, mint 
az előzőekben tervezett 1 mFt. 802 eFt összegű ajánlat érkezett. A bizottság 6 egyöntetű 
igen szavazattal a kiegészített határozati javaslat elfogadását ajánlja a testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a kiegészített határozati javaslat elfogadását javasolja, 
kérem szavazzon. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
5 egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
111/2014.(VI.06.) számú KT. határozat:  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközikonyha felújítása 
keretében szükséges étkezdei bútorokra érkezett árajánlatról készített előterjesztést.  

 
A Képviselő-testület a Kiss-Iskolabútor Kft. árajánlatát az alábbiak szerint elfogadja.  

 
Megnevezés Db/sz. Nettó 

egységár 
Bruttó 

egységár 
Bruttó 
érték 

A-16 éttermi asztal (160 cm x 80 cm) 5. 
kcs (magasság: 70 cm) 

8 14.000 17.780 142.240 

A-16 éttermi asztal (80 cm x 80 cm) 5. 
kcs (magasság: 70 cm) 

2 9.500 12.065 24.130 

A-16 éttermi asztal (120 cm x 80 cm) 5. 
kcs (magasság:70 cm) 

8 11.500 14.605 116.840 

SZ-202 éttermi szék 5. kcs 84 4.800 6.096 512.064 
Szállítási költség 1 5.000 6.350 6.350 
Bruttó összesen:    801.624 
 
A Képviselő-testület utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert az éttermi bútorok megrendelésére. 
 
A napközis étkezde berendezésének cseréjéhez szükséges 801.624 Ft  fedezetét a 
Képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosítja.  A költségvetés következő 
módosításakor az előirányzat átvezetésre javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: megrendelésre 2014. június 3., költségvetés módosításra:  szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 
 

3./ Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos javasl atok 
     Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ezen a napirenden belül két határozati javaslat is van. Az 
egyik az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére egy jutalomkeret megállapítása. A 
számítás alapja személyenként bruttó 100 eFt, a részmunkaidőben foglalkoztatottak 
esetében ennek az összegnek az arányos része. Természetesen az intézményvezetők 
állapítják meg a jutalom összegét. A jutalmazás a választott tisztségviselőkre nem terjed ki, 
így a polgármesterre és képviselőkre. Valamint nem terjed ki a jutalom az önkormányzati 
intézményeknél 2014. július 1-et megelőzően egy évnél rövidebb ideje foglalkoztatottakra, 
valamint a vállalkozói szerződéssel dolgozókra.  Bizottsági ülésen egy felvetés hangzott el, 
hogy a városközpont rehabilitáció kapcsán munkát végző dolgozókat külön kellene még 
elismerni. Abban maradtunk, hogy erre a projekt lezárása után visszatérünk. A I. számú 
határozati javaslatot a bizottság 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
A második javaslat két intézmény, a Polgármesteri Hivatal, és a Napközi Otthonos Óvoda 
részére bizonyos eszközök beszerzésére vonatkozik.  Ez az óvoda részére 1 mFt, a 
hivatalnak 1.200 eFt –ot jelent. Ezt a javaslatot a bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolja.  
 
Girasek Károly képviselő: Egy dolgot hangsúlyoznék, aki legalább egy éves 
munkaviszonnyal rendelkezik az önkormányzatnál, vagy annak intézményénél, arra 
vonatkozik a jutalom. A félreértések elkerülése végett hívnám fel a figyelmet erre.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a I. sz. javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
5 egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 

112/2014.(VI.06.) számú KT. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes városi intézményeknél 
köztisztviselőként, közalkalmazottként, illetve Mt. hatálya alatt, 2014. július elsejét 
megelőzően legalább egy éve és jelenleg is foglalkoztatott dolgozók számára, a 
költségvetési tartalék terhére,  intézményenként az alábbi jutalomkeretet biztosítja: 

Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat:  
                                          2.887.500 Ft + 779.625 Ft szociális hozzájárulási adó 
Napköziotthonos Óvoda:                           

1.300.000 Ft + 351.000 Ft szociális hozzájárulási adó 
Városi Műv. Közp. és Könyvtár:                 

    668.750 Ft + 180.563 Ft szociális hozzájárulási adó. 
 

A Napköziotthonos Óvoda vezetőjének, Vinczéné Szunyogh Juditnak, valamint a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár megbízott vezetőjének, Varga Nándornénak, 
személyenként bruttó 200.000 Ft jutalmat állapít meg. A vezetőknek megállapított jutalmat az 
adott intézménynek jóváhagyott fenti jutalomkeret összege tartalmazza. A Képviselő-testület 
által megállapított jutalomkeret összegét, összesen 6.167.438 Ft-ot, a költségvetés soron 
következő módosításakor a költségvetésben a tartalék terhére biztosítani kell. 

 

Határidő: - jutalmak számfejtésére és kiosztására  2014. július 03. 

                - költségvetés módosítására szöveg szerint 

Felelős:   - jutalomkeret intézményen belüli szétosztásáért az intézmények vezetői 
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               - jutalmak számfejtéséért Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 

                -költségvetés módosításáért Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a II. sz. javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
5 egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
113/2014.(VI.06.) számú KT. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Napköziotthonos Óvoda részére, a költségvetési 
tartalék terhére, bruttó 1.000.000 Ft-ot biztosít 
gyermekjátékok, krómacél tálak és hőálló kancsók, 
valamint 1 db. számítógép és monitor beszerzésére. 
A  Polgármesteri Hivatal részére, szintén a 
költségvetési tartalék terhére, bruttó 1.200.000 Ft-ot 
biztosít számítógépek, monitorok, színes nyomtató, 
kereskedelmi nyilvántartó program, valamint 
szociális nyilvántartó program beszerzésére. A 
beszerzések elvégzéséről az intézményeknek a 
Képviselő-testületet tájékoztatniuk kell. A két 
intézmény részére biztosított bruttó 2.200.000 Ft-ot 
a költségvetés soron következő módosításakor a 
költségvetésben a tartalék terhére biztosítani kell. 

    
Határidő: -beszerzésekre 2014. július 19. 
                -költségvetés módosítására szöveg 
szerint 
Felelős:   -beszerzésekért az intézmények vezetői 
               -költségvetés módosításáért Mezőfi Zoltán 
polgármester   
 
 
 

4./ Negyedszázad fesztivál szerz ődéseinek utólagos 
elfogadása 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgató 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Rendeletünk értelmében ezeket a szerződéseket a 
testületnek el kell fogadnia. Ezzel eleget teszünk a jelenleg érvényes rendelet előírásainak. 
Egyben javasolja a bizottság, hogy a június 20-i ülésen, amikor amúgy is tárgyalásra kerül a 
költségvetés módosítása, kerüljön a rendelet idevonatkozó része módosításra, kerüljön be, 
hogy „kivéve a művelődési központ rendezvényeire vonatkozó szerződései”. Elhangzott 
továbbá, hogy a hivatal pénzügyeseivel az igazgató minden szerződés aláírása előtt 
konzultáljon, akár szakértő bevonásával, hogy törvényes szerződések kerüljenek csak 
aláírásra. A bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a szerződések 
utólagos elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy készüljön egy átfogó összesítés, 
végelszámolás. 
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Kérem, szavazzon aki egyetért a bizottság javaslatával.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
4 igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
114/2014.(VI.06.) számú KT. határozat:  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Negyedszázad Fesztivál 
rendezvénysorozathoz kapcsolódó szerződések utólagos jóváhagyásáról készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület  a Városi Művelődési Központ és Könyvtár által a 2014. évi 
költségvetés márciusi módosításához leadott – a 2014. évi költségvetés módosításáról 
szóló 4/2014. (III.26.)  önkormányzati rendeletben jóváhagyott -  Negyedszázad Fesztivál 
rendezvénysorozat programjait  figyelembe véve: 
1.) STUX ART  Szolgáltató Betéti Társasággal operett műsorszolgáltatásra megkötött 

bruttó 620.000 Ft értékű szerződést,  
2.) Gowrona Kft-vel a COMPACT DISCO zenekar műsorára kötött, 320.000 Ft +áfa 

értékű szerződést, 
3.) Deák-Volom Dáviddal zeneszolgáltatásra kötött bruttó 100.000 Ft értékű szerződést, 
4.) ANDANTE spol.s.r.o-val a Ghymes együttes koncertműsorára nettó 1.520.000 Ft + 

0% áfa értékű szerződést, 
5.) Molnár György Lyra-díjas Harmonikaművésszel megkötött bruttó 368.400 Ft értékű 

szerződést, 
6.) Balassagyarmati Kamaraegyüttessel koncertre megkötött bruttó 54.000 Ft értékű 

szerződést, 
7.) Maszka Színház Nonprofit Közhasznú Kft-vel előadásra megkötött 75.000 Ft+áfa 

értékű szerződést, 
8.) DEMI ART BT-vel Mikó István előadói estjére megkötött bruttó 317.500 Ft értékű 

szerződést, 
9.) Sokadalom Népi Játékparkkal művészeti szolgáltatásra megkötött bruttó 165.000 Ft 

értékű szerződést, 
10.) Simon András grafikus művésszel megkötött bruttó 80.000 Ft értékű 

szerződést, 
11.) Dudás Műsorirodával Beliczai Balázs előadására megkötött bruttó 260.350 Ft 

értékű 
12.) OPERETTISIMA Nonprofit Közhasznú Kft-vel a Táncdalfesztivál ANNO 

műsorra megkötött 690.000 Ft + áfa értékű szerződést 
 
utólag jóváhagyja.  

 
       Határidő: azonnal 
       Felelős: Varga Nándorné  mb. igazgató  

 
 
 
 

5./ Könyvvizsgálói szerz ődés utólagos jóváhagyása 
      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h.  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A városrehabilitációs pályázat késői beindulása okán 
valamennyi szolgáltatási szerződést módosítani kellett. A könyvvizsgálói szerződés 
akkoriban nem került a testület elé. A tartalma semmit nem változik, csak az időpontok. A 
bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a szerződés módosítását javasolja.  
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Mezőfi Zoltán  polgármester: Kérem, aki a módosítással egyetért, most szavazzon. 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
5 egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
115/2014.(VI.06.) számú KT. határozat:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a városközpont rehabilitációs 
pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálatra szóló 
szerződés utólagos jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Dr. Horváthné Balla Erzsébettel 
megkötött, a projekt könyvvizsgálatára szóló 
szerződés teljesítési határidejének módosításával 
egyetért, a szerződés módosítását jóváhagyja. 
 
Határidő:--- 
Felelős: --- 

 
 

6./ Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesü let 
támogatási kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az Egyesület kórházi gyerekosztályokat támogat. 
Megkeresték az önkormányzatot, hogy 30 eFt támogatással segítsük a balassagyarmati 
kórház gyermekosztályát, televízió vásárlásában. A televízió üzembe helyezése megtörtént, 
így akadálya nincs, hogy a támogatást az önkormányzat biztosítsa. A bizottság 6 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a módosított határozati javaslatot.   

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
5 egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
116/2014.(VI.06.) számú KT. határozat:  
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Országos Egyesület A Mosolyért 
Közhasznú Egyesület támogatási kérelemét, azt 
támogatja. 
 
A Képviselő-testület az Egyesület részére, a 
Balassagyarmati Kenessey Albert Kórház és 
Rendelőintézet gyermekosztálya részére átadandó 
1 db televízió beszerzéséhez, utófinanszírozással 
30.000 Ft támogatást biztosít az általános tartalék 
terhére.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
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hogy a 30.000 Ft átadására vonatkozó támogatási 
szerződés az egyesülettel megkösse.  

 
A költségvetés következő módosításakor a 30.000 
Ft támogatás előirányzatának átvezetésére 
javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: megállapodás megkötésére 2014. június 
14., költségvetés módosítására szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester    
 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs. Megköszönöm a munkát, az ülést 17 óra 35 
perckor bezárom.  

 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

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


