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4. számú 

JEGYZŐKÖNYV 
(16.00) 

 
Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri 
Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:    Mezőfi Zoltán polgármester 

dr.Katona Ernő alpolgármester 
dr. Szájbely Ernő képviselő 

  Girasek Károly képviselő 
  Majnik László képviselő 

Jávorka János képviselő 
  Hegedűs Ferenc képviselő 

Hutter Jánosné jegyző, jegyzőkönyvvezető 
Tömör Józsefné aljegyző 
Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 

  
 
Tárgy: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.március 23-i ülése 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő urakat, meghívott 
vendégeket. A Képviselő-testület ülését megnyitom. Megállapítom, hogy 7 fő képviselő 
jelenlétével a képviselő-testület határozatképes. Köszöntöm Ferencsik Raymond kapitány 
urat. 
Jegyzőkönyvi hitelesítőnek felkérem dr. Katona Ernő és  Majnik László urakat. Aki ezzel 
egyetért, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű 
igen szavazattal a jegyzőkönyvi hitelesítőnek dr. Katona Ernő és 
Majnik László urat jelöli ki.  
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ismertetem a mai ülés napirendjeit. Az ülés elején kiosztott 
meghívóban már szerepel a következő, a pénzügyi Bizottság javaslata alapján történő 
módosítás ( Felolvassa a napirendi pontokra tett javaslatot) 
Van-e valakinek egyéb napirendi pontra javaslata? Nincs! Köszönöm!  
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szíveskedjenek szavazni a módosított napirendekről. 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi 
pontokra tett kiegészítő javaslatot az alábbiak szerint elfogadja, és  

• 7 igen szavazattal a Kommunális géphez tartozékok 
beszerzése 

• 7 igen szavazattal a központi háziorvosi ügyelet 
közbeszerzési eljárásának előkészítése 

• 7 igen szavazattal zárt ülés keretében a laktanyában lévő 
hulladék elszállításának rendezése 

című napirendeket  ülésére felveszi 
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dr. Szájbely Ernő képviselő: Művelődési központnál van egy terembérlet engedélyezése, 
egy tanfolyam megtartásának az engedélyezéséről van szó, kiosztásra került.  
 
Girasek Károly képviselő: Van egy olyan napirendünk, hogy szerződések jóváhagyása, 
annak keretében kellene tárgyalni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki a napirendet elfogadja. kézfeltartással szavazzon. 

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű 
igen szavazattal a napirendi pontokra tett javaslatot az alábbiak 
szerint elfogadja: 
 
Napirendi javaslat:  

 
1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 

2012. évi térítési díjának megállapítása 
2) Rétsági Katasztrófavédelmi Őrs létrehozása 
3) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója  
4) Társulási megállapodás jóváhagyása 
5) Rétsági sportegyesületek 2012. évi támogatásának 

megállapítása 
6) Rétsági civil szervezetek 2012. évi támogatásának 

megállapítása  
7) Rétsági Nyugdíjas Klubok 2012. évi támogatásának 

megállapítása 
8) Napközi otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 
9) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011. 

évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi munka és 
rendezvény-tervéről 

10) Szerződések, megállapodások jóváhagyása 
11) 2012. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 
12) Főkefe Nonprofit Kft kérelme 
13) Forgalomtechnikai terv készítése 
14) Szabó Miklós kérelme 
15) BGT Hungária Kft kérelme 
16) Megbízási szerződés jóváhagyása 
17) Rétság 418.hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelői jogának átadása 
18) Drogprevenciós előadás támogatása 
19) Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről 

20) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az 
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról    

21) Kommunális géphez tartozékok beszerzése 
22) Központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának 

előkészítése 
23) Egyebek  
 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 
1) Laktanya telephelyének megvásárlásával kapcsolatos 

kártérítési igény 
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2) Laktanyában lévő hulladék elszállításának rendezése 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom az első három napirend sorrendcseréjét. A Kép-
viselő-testület a javaslatot elfogadta.  

 
1) számú napirend 

Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója 
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: A napirendet a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bi-
zottság megtárgyalta átadom a szót az elnök úrnak. 
 
Ferencsik Raymond rendőrkapitány:  Kiegészíteni nem kívánom a bizottsági 
ülésen elhangzottakat, csupán annyiban hogy nagy tisztelettel köszönöm az ön-
kormányzat együttműködését, mely a megyében kiemelkedő, és remélem a to-
vábbiakban is ilyen kapcsolatot tudunk ápolni, és segítik munkánkat. Köszönöm! 
 
Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottságunk március 20-án ülésezett. Rövid ideig 
heten, utána pedig nyolcan voltunk jelen, tehát határozatképes volt a bizottsági 
ülés. Ennek a napirendnek a tárgyalásán megjelent az ülésen Ferencsik 
Raymond rendőrkapitány úr. Tulajdonképpen egy rendőrségi törvénybe foglalt kö-
telezettségnek tesz eleget a rétsági rendőrkapitányság, amikor beszámol a 2011. 
évi tevékenységéről az önkormányzat felé. A bizottsági vita előtt a parancsnok úr 
néhány kiegészítést tett. 30 oldalas anyagot kaptunk, amiben megpróbáltak min-
dent belefoglalni, amit fontosnak tartottak. Itt hangzott el, hogy eredményesség 
tekintetében a rétsági rendőrkapitányság igen jelentős eredményt ért el. Statiszti-
ka szerint eredményességben az elsők voltak, ügyészségi statisztikában 0,2 %-
kal másodikak. Ez nagy elismerés a kollegáknak, és mindazoknak, akik ebben 
részt tudtak venni. Tavaly tavasszal volt egy megelégedettségi felmérés. Ez a 
megelégedettségi teszt, ez alapján a lakosság biztonságban érzi magát.  Megem-
lítette kapitány úr,  hogy Április 15-től változik a szabálysértési törvény, rengeteg 
plusz feladatot fog eredményezni. Ez egyfajta személyzeti feladatot is ró rájuk, 
amit saját erőből kell megoldani. Bizottság tagjai részéről elhangzott kérdés, 
hogy: utóbbi időben többször előfordult,  13-14 éves gyerekek részegen randalí-
roznak. Tudnak-e erről? Válaszban elhangzott, hogy tudnak róla, sűrűbben tarta-
nak razziát. Úgy gondolja, hogy ezért nem a rendőrséget vagy az iskolát kell fele-
lőssé tenni, ez a szülők felelőssége.  
Másik kérdés úgy hangzott, hogy a lakosság biztonságérzetének legfontosabb 
láncszeme az aktív járőrök részvétele. Van-e remény, hogy a hiányzó létszám be-
töltésre kerülhet? Több bizottsági ülésen merült fel, hogy a rendőrség esetlege-
sen a laktanyába költözne. Van-e ilyen terve a rendőrségnek? 
Kapitány úr elmondta válaszában, hogy: 5-6 fő hiányt azzal korrigáljuk, hogy a 
körzeti megbízottat is vezényelik. A lakosság szempontjából nagy előny lenne, ha 
a rendőrség nem a város szélén, hanem a városban lenne. Sem a főkapitány-
ságnak sem az országos főkapitánynak ilyen irányú akarata nincs. Ezt a kérdést 
ezzel le is zárhatjuk. 
 
Vélemények között elhangzott, hogy igen részletes beszámoló. Valamennyi fon-
tos adatra kitért, jól mutatja be a Rendőrkapitányság munkáját a városban és a 
körzetben. Igencsak kiemelkedő az a szám, amit a felderítés terén produkált a 
kapitányság. Ez azt mutatja, hogy nagy szerepe van a felderítési aránynak A ha-
tározati javaslatot annyiban javasolta  módosítani a bizottság, hogy az elvégzett 
munkájukkal kapcsolatban elismerését fejezi ki. 
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Mezőfi Zoltán polgármester:: Kérdések? Nincs! Vélemény? Bizottság kimerítette 
a témát . Kérem, aki a bizottság határozati javaslatával egyetért , most szavaz-
zon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egy-
öntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
40 /2012.(III.23.) Kt. határozat 
Rétság Város Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapi-
tányság 2011. évi tevékenységről, a város közbiztonsá-
gának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intéz-
kedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló be-
számolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel meg-
ismerte és elfogadja. Az elvégzett munkájukkal kapcso-
latban elismerését fejezi ki. 

 
Mezőfi Zoltán polgármester:: Köszönöm a beszámolót és a megjelenést! 
 
(Ferencsik Raymond kapitány úr távozik az ülésről) 
 

2.) számú napirend 
Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2012. évi térítési 

díjának megállapítása 
 
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: A napirendet két bizottság is tárgyalta, megadom a szót a 
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A térítési díjat a fenntartó állapítja meg. Az étkeztetés 
intézményi térítési díjának alapját képező élelmezési nyersanyag norma módosí-
tását az intézmény vezető javasolja. A normával az életkornak megfelelő étkezte-
tés biztosítható. Egy adat érdekes az előterjesztésből, az úgynevezett rezsikölt-
ség, tavaly 1,45 Ft volt, idén valamelyest csökkent, 1,41 Ft lett. Az előterjesztés 
mellékleteként kaptunk egy rendelet-tervezetet, amit a Pénzügyi és Városüzemel-
tetési Bizottság elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 
Jávorka János képviselő: A Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, egy-
hangúlag javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester:: Kérdés? Nincs! Vélemény? Nincs! Kérem, aki a rendelet-
tervezettel egyetért , most szavazzon! 
 

Rétság Város Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizott-
sága 7 egyöntetű igen szavazattal a Gyermek- és szo-
ciális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2012. évi té-
rítési díjának megállapításáról szóló 8./2012.(III.  ) ren-
deletét megalkotta.  
 
 

3.) számú napirend 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                     4. /2012. sz jegyzőkönyv 

5/41 

Rétsági Katasztrófavédelmi Őrs létrehozása 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A napirendet a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
megtárgyalta átadom a szót az elnök úrnak. 
 
Szájbely Ernő PVB elnöke: a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslattal 
fordult a Képviselő-testülethez, aminek értelmében Katasztrófavédelmi Őrs létrehozását 
kezdeményezik. Szervezetileg a balassagyarmati hivatásos önkormányzati tűzoltósághoz 
tartozna az őrs.  
Az előterjesztéshez részletes javaslatot kaptunk az Igazgatóságtól. Magyarországon 
2012.január 01-től a tűzvédelem állami feladat lett. A törekvés az, hogy a káresemény 
megtörténte után 15 percen belül valamennyi településre hivatásos tűzoltók érkezzenek 
ki, az életmentést, és oltást meg tudják kezdeni. A BM országos katasztrófavédelmi fő-
igazgatója 21/2012. sz. intézkedése szerint Rétságon Tűzoltó Őrs kialakítását határozta 
meg. A korábbi egyeztetések alapján egyértelmű, hogy a Rétság, Laktanya u. 9. szám 
alatt, a jelenlegi tűzoltó szertár lenne a legalkalmasabb helye az őrsnek. A tűzoltók 24 
órás készenlétben lesznek, külön költségébe az önkormányzatnak nem kerülne. Jelentő-
sen javulna a város és vonzáskörzetének tűzvédelme, a vonulási idő, ami jelenleg 2 perc 
riasztás, és 23 perc kivonulási idő, ez lecsökkenne minimálisra. A megkezdett építészeti 
és gépészeti munkálatokat a katasztrófavédelem befejezné, és a mai kor elvárásainak 
megfelelő tűzoltó felszerelést biztosítaná, jól képzett szakembereket alkalmazna.  
 
Körünkben megjelent Berecz György igazgató úr, Juhász László tűzoltó alezredes úr a 
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főfelügyelője. Kinevezett és megbízott 
Okulecz Gábor tűzoltó őrnagy Balassagyarmati parancsnok akik a vita megkezdése előtt 
néhány dolgot elmondtak a bizottság számára. Először is egy 5 perces videót tekinthet-
tünk meg.  
 
Az igazgató úr megköszönte a térségben lévő önkéntes egyesület munkáját, amelyet 
nagyra értékelt és továbbra is számítanak a segítségükre. Ha megfelelő döntés születik, 
akkor a lehető leghamarabb életre hívnak egy hivatásos tűzoltó őrsöt. Ezzel egy olyan 
biztonsági tényezőt kap a város, ami a térség és a város tűzbiztonságát lefedi.  Nagyon 
sok lakos azt hiszi, hogy Rétságon hivatásos tűzoltóság van. Nincs. Csak hatósági mun-
kát végeznek, és az önkéntesek azok, akik ki tudnak menni. Egy hivatásos egységre van 
lehetőség 18 fős szolgálati létszámmal, egy parancsnokkal.  Elhangzott olyan tévhit, hogy 
egy falat vagy hálót akar az egyesület és a hivatásosok közé. Ez nem igaz. Tökéletesen 
megférnek egy laktanyában. Nógrádkövesden is egy épületben lesznek. Ez nem jelenthet 
problémát. A személyi állomány a rendelkezésre áll, de előzetesen felmérték, hogy ki 
szeretne a hivatásos közegbe kerülni. Egy gépjármű fecskendő értéke 100 mFt. A felsze-
relés megegyezik a megyeivel. Egy tűzoltó kiképzése 3-400 eFt, egyéni védőruha 1,5 
mFt. Amit viszont kérnek cserébe és ez az önkormányzatot terheli – szeretnének ingye-
nes használati engedélyt, hogy amíg hivatásos tűzoltó őrs működik, addig használhas-
sák.  
 
Kérdésként hangzott el, hogy milyen körzetet fedne le ez az őrs? Berecz György igazgató 
tájékoztatott bennünket, hogy: Két kirendeltség van, Balassagyarmaton és Salgótarján-
ban. Balassagyarmathoz 3 őrs tartozna, kettő idén kerül életre hívásra Nógrádkövesd és 
Rétság, a harmadik Szécsény. 
Juhász László tü.alezredes elmondta:  Legtávolabbi település Nógrádsáp ami 24 perc 
alatt érhető el. Az északi területen pedig Hont 21 perc alatt.  
 
Elhangzott az ülésen, hogy az őrs felszerelése biztosítja baleset esetén a mentést, mű-
szaki mentésre is alkalmasak lesznek.  
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Rétság most nagy lehetőség előtt áll. Óriási előbbre lépés a település életében. Ennek 
csak örülni lehet, és mindent el kell követni, hogy ez megvalósuljon. Az önkéntesek jól 
működnek, az egyesület sokat segített a városnak egyéb területeken és sok pénz és 
munka lett az épületre fordítva. Mindenképpen az ő érdekeiket is figyelembe kell venni a 
majdan kötendő együttműködési megállapodásban. Nem lehet kérdés, hogy a bizottság 
vagy a testület támogatja az őrs létrehozását. Nagyon fontos egy település életében, 
hogy a mentők, a rendőrség és a tűzoltóság működjön. Közös megállapodásban kell rög-
zíteni az együttműködés pontjait.  
 
A határozati javaslat még kiegészítésre került, ismertetem azt. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az ismertetett határozati javaslatot. 
 

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

41 /2012.(III.23.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
helyi tűzoltó őrs kialakítására vonatkozó megkeresését, azt 
támogatja. 
 
Egyetért azzal, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a Rétság Laktanya u. 9. sz 356/59 hrsz. alatti, 
jelenleg az önkéntes tűzoltó egyesület használatába adott 
épületben saját költségükön hivatásos tűzoltó őrsöt alakít-
sanak ki és működtessenek.  
A képviselő-testület a hivatásos tűzoltó őrs kialakításához 
szükséges önkormányzati tulajdonú épületet a Nógrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ingyenes haszná-
latába adja a tűzoltó őrs működésének időtartamára.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az épület ingyenes haszná-
latba adására vonatkozó megállapodás tervezetet a Képvi-
selő-testület soron következő ülésén terjessze elő. 
A megállapodás előkészítésébe be kell vonni az önkéntes 
tűzoltó egyesületet is. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. április 8. 

 
4. számú napirend 

Társulási megállapodás jóváhagyása 
 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Hulladékgazdál-
kodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, társulási megállapodás módosítá-
sa, illetve az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat került 
elénk az előterjesztéssel. A módosított megállapodás, valamint az SZMSZ érvényessé-
géhez valamennyi önkormányzat elfogadó határozata szükséges. 
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Kérdésként hangzott el, a bizottsági ülésen, hogy 2011. november 16-án megtartott tár-
sulási ülésen, ahol a megállapodás módosítására sor került, illetve az SZMSZ-t 
megalkották, ki képviselte a várost ? 
 
Polgármester válaszában elhangzott, hogy valamilyen ok miatt nem tudott elmenni, mert-
hogy szerinte nem  volt sorsdöntő ez az ülés.  
 
Elhangzott, hogy nem szerencsés, ha nem vagyunk képviselve ilyen fontos fórumon! Ha 
akadályoztatva van a polgármester, akkor más is képviselheti az önkormányzatot, akár 
az alpolgármester, akár egy képviselő. 
 
Vélemények között elhangzott. Ez nem kellő súllyal van kezelve Rétságon ez a dolog. 
Fontosnak tartja a hozzászóló, hogy a város kellő képen képviselve legyen egy társulási 
megállapodásban, hiszen ezek a döntések kihatnak a szemétszállítás jövőbeni kérdései-
re, és természetesen érinti a rétsági lakosságot is. Társulási megállapodásban el lehet 
fogadatni, hogy mi a kötelezettsége Gyenes úrnak a települések, adott esetben Rétság 
város felé, így nem fordulhatna elő, hogy többedik alkalommal nem tesz eleget a meghí-
vásnak. 
 
Másik hozzászólásban elhangzott, hogy érdemi felvetett kérdéseket megvitatják a társu-
lási üléseken, és szavazással döntenek.  Ha ott felvetnek egy kérdést, megtárgyalják és 
szavaznak róla. Tehát mindenképpen képviselni kell  a várost ezeken az eseményeken. 
Elhangzott egy javaslat, hogy bízzuk meg a polgármestert, hogy következő ülésre a 
Gyenes úrral beszéljen, és számoljon be, hogy mi van a hulladékudvar megnyitásával, és 
egyéb dolgokkal! Annak idején a fogadó nap is bekerült az együttműködési megállapo-
dásba,  a múltkor egyet tartottak, és azóta sem.  
 
Polgármester úr elmondta, hogy  Gyenes úrral az időpont meg volt beszélve, de éppen 
kórházban volt, így nem tudott eljönni.   Ami a hulladékudvarra vonatkozik, közölte, hogy 
veszélyes hulladékra nincs engedélye jelenleg, ADLS akkreditált autó is kell, de bízik 
benne, hogy áprilisra összejön. Végül olyan javaslat született, hogy amíg Rétság a szá-
mára fontos kérdésekre nem kap választ, addig a társulási megállapodást, valamint az 
SZMSZ-t ne fogadja el a Képviselő-testület.   (Ismerteti a határozati javaslatot) 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés vélemény nincs, vitát lezártuk, aki a felolvasott hatá-
rozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

42 /2012.(III.23.) kt. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-
Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdál-
kodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Megállapodásának módosítását, és a Társulási Ta-
nács 19/2011.(XI.16.) számú határozatával elfogadott egy-
séges szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást, vala-
mint a Társulás Szervezeti és Működési szabályzatát meg-
ismerte. Ezek elfogadásáról a Rétsági Hulladékudvar 
megnyitási időpontja és a 2012. évi lakossági szemétszállí-
tási megállapodás ismeretében dönt.   
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                     4. /2012. sz jegyzőkönyv 

8/41 

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 
 
 
5. számú napirend 

Rétsági sportegyesületek 2012. évi támogatásának megállapítása 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület február 17-i ülésén döntött a rétsági 
sportegyesületek támogatására vonatkozó pályázati kiírásról. A pályázati kiírás megjelent 
a honlapon, a hirdetőtáblán, kábeltévén, valamint a Hangadó helyi lapban. Idén négy 
pályázat érkezett, Rétsági Árpád Egylet, Városi Sport Egyesület, Főnix ASE, Rétsági 
JUDO Klub. A benyújtott pályázatok megfelelnek a pályázati kiírásnak. A támogatási 
igény 6.234.800 Ft, ennyi nem áll rendelkezésre. a költségvetésben 4.2 mFt került terve-
zésre. A 2011. évi támogatás összegével a pályázók elszámoltak.  A bizottsági ülésen 
két sportegyesület képviselője vett részt, egyrészt a Főnix ASE részéről Balogh Antal úr, 
elmondása szerint az ASE elnökének szóbeli megbízása alapján, illetve Salgai György úr 
volt jelen a Városi Sport Egyesület részéről. Elhangzott, hogy évek óta jól bevált gyakor-
lat, hogy a támogatott egyesületek számot adnak tevékenységükről, így az önkormány-
zatnak lehetősége van megismerkedni az egyesületek munkájával. Hangsúlyosan került 
megfogalmazásra, hogy az egyesületek önfenntartóak, minden egyesületnek magának 
kell gondoskodnia fenntartásáról. Az önkormányzati támogatás csak egy, a lehetséges 
források közül. Ilyen források az egyesületi, pártoló tagi tagdíjak, szponzorok támogatá-
sa, illetve a különböző pályázatokon elnyert összegek.  Az önkormányzat hosszú évek 
óta támogatja a sporttevékenységet, erejéhez mérten hozzájárul azoknak a működésé-
hez. Nemcsak pénzzel teszi ezt, hanem terem biztosításával is.  Áttekintve a beszámoló-
kat fontos és örvendetes az a tény hogy valamennyi egyesület elsődleges, kiemelt fel-
adatának tekinti a fiatalokkal való foglalkozást.  
A Főnix ASE részéről Balogh Antal úr néhány kiegészítést tett a bizottsági ülésen. Kitért 
arra, hány fő az igazolt sportoló, hány fő az utánpótlás, stb. Pár gondot elmondott a tava-
lyi évvel kapcsolatban is.  
A hozzászólásokban érdekességként elhangzott, ha megnézzük az egyesületeknél,  a 
működési költségeiknek hány százalékát teszi ki az önkormányzati támogatás, a legala-
csonyabb szám 40 %, és van 83 % is. Minden egyesületnek tudomásul kell venni, hogy 
az anyagi helyzet olyan amilyen, a rendelkezésre álló keretből valamennyi egyesület ré-
szére az optimális támogatás állapítható meg, nem lehet elvárni, hogy egy egyesület mű-
ködésének teljes fedezetét biztosítsa. Ne csak az önkormányzati támogatásból próbálják 
feladataikat ellátni.  
Elhangzott továbbá, hogy tudomásul kell venni, hogy egy önkormányzatnak vannak köte-
lező feladatai amihez forrást kell rendelni. Ezek a támogatások nem kötelező feladatai az 
önkormányzatnak. A lehetőségeken belül nyilván megpróbáljuk támogatni az egyesülete-
ket, mindenki nagyon szívesen adna több pénzt és több forrást biztosítana erre. Kezdünk 
túlzásba esni, hogy a költségvetések néhol kifejezetten önkormányzati támogatás túl-
nyomó többségére alapoz. Rengeteg kötelezettsége van a városnak, az iskolának, közvi-
lágításnak működnie kell stb. Nagy feladat előtt áll a város, a városrehabilitációs pályázat 
miatt.  Fontos a támogatás, de mértékkel.  
Elhangzott a tornaterem használattal kapcsolatban, hogy a tornaterem hétfőtől péntekig 
foglalt, és az igazgató asszony kompetenciája meghatározni, melyik egyesület mikor, és 
mettől meddig használhatja azt. Balogh úr szerint a tornaterem nincs kihasználva, ő 
szembe lakik vele, és látja, hogy délután nincs ott mozgás. Másik hozzászóló elmondta, 
hogy ami beosztást az igazgatótól kaptunk, az jól mutatja, hogy ki van használva a torna-
terem.  
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Elhangzott továbbá, hogy fontos a sport, de kevés a pénz. Látva a beosztást,  minden 
délután nagyon sok tevékenység folyik a tornateremben. Arra lehet számítani, hogy az új 
közoktatási törvény megemeli a testnevelés óraszámot. Tanácsolja a hozzászóló, hogy 
érdemes lenne alternatív helyben is gondolkodni. Azt nem kívánhatja senki, hogy az isko-
la vezetése biztosítsa szombaton a tornaterem használatot.  
Még Rétságon egyenlőre tudjuk támogatni a sport egyesületeket, civil szervezeteket, 
országos jelenség, hogy egyre kevesebb helyen tudják megoldani, vagy egyáltalán nem 
is tudnak ezekre a célokra támogatást adni a települések.  
Elhangzott még az, hogy a határozatnak részletesen tartalmaznia kell, hogy mire adjuk a 
pénzt, tehát célonként kell azt megállapítani. Az volt a javaslat, hogy a mai ülésig az 
egyesületek határozzák meg saját maguk, hogy a biztosított pénzből mennyit milyen cél-
ra kívánnak felhasználni. A pénzügyi csoport vezetőjét kértük meg arra, hogy ennek a 
feladatnak tegyen eleget, felvette a kapcsolatot az egyesület vezetőivel, három egyesület 
eleget is tett a felkérésnek, egyedül a FŐNIX ASE nem nyilatkozott. Közölték, hogy meg-
várják a hivatalos értesítést. Az ÁHT írja elő, hogy támogatás meghatározott célra adha-
tó.  
 
A bizottsági ülésen kikristályosodott javaslat a következő: 
 
Árpád Egylet részére mindösszesen 700 eFt, 
VSE részére mindösszesen 2,8 eFt, 
Judo: 580 eFt ebből 400 eFt pénzügyi, és 180 eFt ingyenes tornaterem használat biztosí-
tása. 
Főnix ASE részére mindösszesen 540 eFt, ebből 300 eFt pénzügyi támogatás és 240 eFt 
ingyenes teremhasználatot javasol a bizottság.  
 
Főnix másik területen is érintve lesz, ott is fognak várhatóan kapni valamennyi pénzt. 
Ez a beérkezett javaslatok alapja. A támogatás összegének a fele az első félévben, má-
sodik fele a második félévben igénybejelentés alapján történik.  
 
A Főnix ASE esetében nem tudunk dönteni, mivel nem határozták meg, hogy az elnyert 
pályázati összeget mire kívánja felhasználni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdezem jegyző asszonyt, most így szavazhatunk-e a Fő-
nix ASE kérdésében? Ha igen, ki kell kötni, hogy addig a megállapodás nem írható alá, 
amíg részletesen az ÁHT szerint nem nyújtja be, mire kívánja a támogatást fordítani? 
 
Hutter Jánosné jegyző: Az ÁHT mindenkire vonatkozik, aki támogatást igényel. A Főnix 
ASE is megérti ezt a szabályozást, a 300 eFt természetesen a rendelkezésére áll, de a 
támogatás célját tartalmaznia kell a Képviselő-testületi határozatnak. Kérem az egyesüle-
tet, hogy ezt a nyilatkozatot a hivatal irányába szíveskedjenek megtenni.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Azért nem nagyon értem, mert tavaly is év közben volt 
módosítás egyesület kérésére, ezt az idén is ugyanúgy megtennénk.  Ha évközben meg-
gondolja magát az egyesület, a módosítás elől nem zárkózik el a Képviselő-testület. Ez 
technikai kérdés, nem kőbe vésett dologról van szó. Viszont ha a törvény így szól, akkor 
ehhez kell tartanunk magunkat.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A Főnix szépen megjelölte 1.300 eFt-ra kivetítve, mire 
mennyit kér. Vagy a labdarúgók támogatásából vegyünk le 300 eFt-ot, vagy emeljük meg 
a keretet 300 eFt-tal, úgysem volt emelve régen. A költségvetés 1 %-át érdemes sportra 
fordítani. Ez megalázás az egyesület részére, sok gyerek sportol ott. 
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Girasek Károly képviselő: Nem értem Hegedűs urat a tekintetben, hogy emeljük meg 
300 eFt-tal a költségvetést. Tudomásul kell venni, hogy ez a hajó elment. Nincs miből 
megemelni, hozzá kellene tenni, hogy miből vegyünk el. Óvodából, iskolából, polgármes-
teri bérből, ugyanis ez a költségvetés ki van feszítve. Ennyit tervezett az önkormányzat, 
többször is be lett hozva, megszavaztuk. Minden sporttevékenységet szívesen támogat 
az önkormányzat, az ASE támogatása fél millió forintnál több a teremhasználattal együtt. 
Ez véleményem szerint méltányos támogatás. Az első körben a Főnix leírta, mire kívánja 
fordítani a támogatást. Azért azt senki nem gondolhatta, hogy 1.300 eFt-ra benyújtják az 
igényüket, és abból 1.200 eFt-ot meg is kapnak. Itt határozottan támogatásról lehet szó, 
az egyesületeknek meg van a pénzügyi keretük. Most az lenne a Főnix dolga, hogy a 
konkrét összeget, amit nyertek, mire használják fel. Most figyelni kell, mert ha a pénzbeli 
támogatás nem lesz megszavazva, akkor az ingyen terembérlet sem. Remélem nem ar-
ról van szó, hogy az egyesület néhány vezetője megsértődött a támogatás összegén, és 
akkor már nem a gyerekek és a sportolók érdeke a fontos, ha mégis így lenne, akkor írják 
le. A szabályokhoz tartani kell magunkat.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Mindig hálátlan feladat a pénzosztás, hiszen mindig mil-
lió szempontot figyelembe lehet és kell venni. Természetes, hogy nem mindenkinek 
egyezik a véleménye. A hosszú évek során egy bizonyos arány kialakult, nagyon nehéz 
összehasonlítani egy versenysportot, nem egyformán esik latba akinek minden héten 
versenyre kell utaznia, nem ugyanaz a kiadása, mint akinek egy évben kétszer van ver-
senye stb. Mindenki nagyon szívesen adna több pénzt, nem csak erre, más célra is. De 
azért azt is tudni kell, hogy az önkormányzatnak több mint 64 mFt-os működési hiánya 
van, amit valamilyen módon ki kell tudni gazdálkodni, nem beszélve nagy volumenű fel-
adatról, ami előttünk áll, itt a városközpont felújítási pályázatra szeretnék utalni. Jelen 
pillanatban nem vagyunk abban a helyzetben, hogy többszázezer forinttal a keretet meg-
emeljük. Ha év közben úgy alakulnának a bevételeink, bármikor bármire vissza lehet tér-
ni, de jelen pillanatban ez nem oldható meg. Említettem bizottsági ülésen is, hogy négy 
éve az intézmények dolgozói béremelést nem kaphattak, egészen egyszerű okból, mert 
nincs rá keret. Ezt a hobby sportot, vagy verseny sportot űzőknek is tudomásul kell venni, 
hogy egy hajóban evezünk, és jelen pillanatban még az is nagy szó, hogy Rétság a kü-
lönböző szervezetekre ennyi pénzt tud áldozni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A sporttámogatási keret megemelésére vonatkozó javasla-
tot teszem fel szavazásra.  
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 
igen, 1 nem, és 4 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-
rozatot hozza: 

 
43 /2012.(III.23.) kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rétsági Sportegyesületek 2012. évi támogatásának meg-
állapítására vonatkozó módosító javaslatot megtárgyalta, 
és a 2012. évi sporttámogatási keret 300.000 Ft-tal törté-
nő megemelésére tett javaslatot elutasítja.  

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosító javaslatot, ami a Városi 
Sport Egyesület 2012. évi sporttámogatási keretének 300 eFt-tal történő csökkentésére 
vonatkozik.  
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Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 
igen, 3 nem, és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-
rozatot hozza: 

 
44 /2012.(III.23.) kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rétsági Sportegyesületek 2012. évi támogatásának meg-
állapítására vonatkozó módosító javaslatot megtárgyalta 
és a Városi sport Egyesület 2012. évi sporttámogatási ke-
retének 300 eFt-tal való csökkentését elutasítja.  
 
 

Hegedűs Ferenc : Költségvetés vita elmúlt, de alkalomadtán elmondom, hol mennek el 
feleslegesen a sok milliók. Egy település sincs az országban, ahol ennyi adó befolyik. Saj-
nos rosszul gazdálkodunk a pénzzel! Mindig utáltam a működési hitelt felvenni, soha nem 
is szavaztam meg, ezt ezerszer el fogom mondani. Évek óta nem lenne szabad a városban 
hitelt felvenni, csak emberek nagyon kényelmesen élnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Rétsági Árpád Egylet részére 
700.000 Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület, kérem most szavazzon. 
 
  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egy-
öntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
45/2012.(III.23.) sz. Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi 
sporttámogatás igénylésére - 24/2012.(II.17.) számú határozata alapján ki-
írt felhívásra - benyújtott sportegyesületi pályázatokat.  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésben, máshova 
nem sorolható egyéb sporttámogatás szakfeladaton civil szervezetek tá-
mogatására tervezett 4.200.000 Ft előirányzat terhére, elszámolási kötele-
zettséggel: 
 
Rétsági Árpád Egylet részére: 
Biztosítási díj, rajtengedély, versenybírói díjak, szövetségi tagdíj: 350.000 
Ft 
Építési anyagok biztonságos lőállás kialakításához:                     200.000 Ft  
Öregfiúk labdarúgó szakosztály:  
Tagsági, nevezési, igazolási díjak, utazási költségek:      150.000 Ft Mind-
összesen:                                                                    700.000 Ft támo-
gatást biztosít.                              
 
A megállapított támogatás fele az első félévben, fennmaradó része a má-
sodik félévben, igénybejelentés alapján fizethető ki. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megál-
lapodást az érintett sportegyesületek vezetőivel megkösse.  

 
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: megállapodások előkészítéséért: Hutter Jánosné jegyző  
       megállapodás megkötésért: Mezőfi Zoltán polgármester  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Rétság Városi Labdarúgó Sport-
egyesület részére 2.800.000 Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület, kérem most 
szavazzon. 
 
  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
46/2012.(III.23.) Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi 
sporttámogatás igénylésére - 24/2012.(II.17.) számú határozata alapján ki-
írt felhívásra - benyújtott sportegyesületi pályázatokat.  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésben, máshova 
nem sorolható egyéb sporttámogatás szakfeladaton civil szervezetek tá-
mogatására tervezett 4.200.000 Ft előirányzat terhére, elszámolási kötele-
zettséggel: 
 
Rétság Városi Labdarúgó Sportegyesület részére :  

- Versenyeztetés, engedélyek:                     200.000 Ft 
- Karbantartási anyagok:     600.000 Ft 
- Játékvezetői díjak      0 Ft 
- Energia:       400.000 Ft 
- Szerelés:       550.000 Ft 
- Útiköltség:       850.000 Ft 
- Adminisztratív költség     200.000 Ft 
Mindösszesen:                                               2.800.000  Ft támogatást 
biztosít. 

 
A megállapított támogatás fele az első félévben, fennmaradó része a má-
sodik félévben, igénybejelentés alapján fizethető ki. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megál-
lapodást az érintett sportegyesületek vezetőivel megkösse.  

 
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: megállapodások előkészítéséért: Hutter Jánosné jegyző  
       megállapodás megkötésért: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
 
                            
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Rétsági Judo Club részére 
580.000 Ft támogatást biztosítson a Képviselő-testület, kérem most szavazzon. 
 
  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyön-
tetű 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
47/2012.(III.23.) Kt. határozat 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi 
sporttámogatás igénylésére - 24/2012.(II.17.) számú határozata alapján ki-
írt felhívásra - benyújtott sportegyesületi pályázatokat.  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésben, máshova 
nem sorolható egyéb sporttámogatás szakfeladaton civil szervezetek tá-
mogatására tervezett 4.200.000 Ft előirányzat terhére, elszámolási kötele-
zettséggel: 
 
Rétsági Judo Club részére: 7 igen 

- útiköltség:      240.000 Ft 
- nevezési, tagsági díjak:      40.000 Ft 
- edzőtábor részvételi díj:               120.000 Ft 
Mindösszesen:                                                           400.000 Ft 
pénzbeni támogatást és 180.000 Ft ingyenes teremhasználatot, mind-

összesen 580.000 Ft  támogatást biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzbeni támogatásra vonatkozó, 
valamint az ingyenes tornaterem használatra vonatkozó megállapodást a 
Rétsági Judo Club vezetőjével megkösse. 
 
A megállapított támogatás fele az első félévben, fennmaradó része a má-
sodik félévben, igénybejelentés alapján fizethető ki. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megál-
lapodást az érintett sportegyesületek vezetőivel megkösse.  

 
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: megállapodások előkészítéséért: Hutter Jánosné jegyző  
       megállapodás megkötésért: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyön-
tetű 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 

48/2012.(III.23.) Kt. határozat 
 

A képviselő-testület a Főnix Asztalitenisz Sportegyesület 
részére biztosítandó sporttámogatásról a támogatás cél-
jának meghatározását követően határoz. 
Felkéri a hivatalt, hogy az egyesület nyilatkozatát a pénz-
beli támogatásra vonatkozó célokról a határozathozatal-
hoz szerezze be. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2012.április 08. 

 
 

 
A sportegyesület nem nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a 300.000 Ft pénzbeni tá-
mogatást mire kívánja felhasználni. Hivatalos értesítést kérnek arra vonatkozóan, hogy 
igényüket a Képviselő-testület nem támogatta teljes mértékben, csak 300.000 Ft 
pénzbeni támogatást adott, illetve 240.000 Ft ingyenes tornaterem használatot biztosí-
tott. 
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Az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése alapján azonban támogatás meghatá-
rozott célra adható. Az Egyesület további nyilatkozatáig a támogatásról szóló határozat 
nem hozható meg, a támogatás nem folyósítható ki egyszámlájukra.  Ebben az esetben 
az ingyenes tornaterem használatáról sem tudunk dönteni.  

 
 

6. számú napirend 
Rétsági civil szervezetek 2012. évi támogatásának megállapítása  

 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület 2012. február 17-i ülésén döntött a 
civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati kiírásról. Ez a kiírás is megjelent a 
honlapon, a hirdetőtáblán, kábeltévén, valamint a Hangadó helyi lapban. A 2011. évi támo-
gatás összegével a Városi Nyugdíjas Klub és a Kereplő Néptánc Egyesület elszámolt, a 
Főnix ASE valamint a Pusztaszántói Lovas Egyesület 2011-ben nem került támogatásra.  
A felosztható keret 350 eFt. Öt pályázat érkezett, Városi Nyugdíjas Klub, Kereplő Néptánc 
Együttes, (ők kettő db. pályázatot nyújtottak be) Főnix ASE, valamint a Pusztaszántói Lo-
vas Sport Egyesület. A városi nyugdíjas klub elnöke kezdeményezte, hogy a civil törvényről 
kellene fórumot tartani nemcsak Rétság, hanem a kistérség egyéb településeinek is. Április 
25-én lesz egy fórum szervezve, ahol egy előadó erről a törvényről fog részletes előadást 
tartani. 
Kiosztásra került a tegnapi nap folyamán egy elkallódott kérelem, ami február 29-én kelt, 
tegnap előkerült, tulajdonképpen ez nem erre a pályázatra érkezett, a Hubertus nap támo-
gatására vonatkozik, ami októberben kerül majd sorra. Igazság szerint nem ebben a pályá-
zat keretében bírálható el.  
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy kevés a szétosztandó keret. Nem szabad elfelejteni, 
hogy az önkormányzat más formában is nyújt ezeknek a civil szervezeteknek támogatást. 
Elhangzott, hogy pl. a Művelődési Központ ad keretet a rendezvényeik megtartására, a 
Kereplő Néptánc Együttes vonatkozásában pedig az Önkormányzat  több mint 1 mFt-tal 
járul hozzá az oktató béréhez. Tavalyi évben az önkormányzat lemondott a szülői befizeté-
sekről, több mint  350 eFt-ról, ami addig az önkormányzathoz került. Ezeket figyelembe kell 
venni.  
Ami elhangzott még, hogy a lovasoknak a záró rendezvénye színes műsorral gazdagítja a 
város életét.   
Végül a következő bizottsági javaslatok születtek: 

 
Városi Nyugdíjas Klub október 13-i szüreti rendezvényére, 

- dekoráció célra       10.000 Ft 
- szállítási költség célra      20.000 Ft 
- zenei szolgáltatás célra      50.000 Ft 

 
   Összesen:                    80.000      ………..Ft támogatást biztosít.   
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a fenti javaslattal egyetért, kérem most szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyön-
tetű 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 

49/2012.(III.23.) Kt. határozat 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a 2012. évi civil szervezetek támogatására - 
26/2012.(II.17.) számú határozata alapján kiírt felhívásra - 
benyújtott pályázatokat.  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költség-
vetésében, civil szervezetek támogatása szakfeladaton 
nyári rendezvények és intézmények kulturális alapja téte-
len tervezett 350.000 Ft előirányzat terhére, elszámolási 
kötelezettséggel: 
 
Városi Nyugdíjas Klub október 13-i szüreti rendezvényé-
re, 
- dekoráció célra    10.000 Ft 
- szállítási költség célra   20.000 Ft 
- zenei szolgáltatás célra  50.000 Ft 
 
       Összesen:                           80.000 Ft  
támogatást biztosít.    

 
A civil szervezetek vezetőivel megállapodást kell kötni. A 
támogatás folyósításának feltétele a megállapodás meg-
kötése és cégbírósági bejegyzés másolatának bemutatá-
sa. 
A támogatások átutalására a rendezvényeket megelőző 
10 napon belül kerülhet sor.  
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
 
 
Dr. Szájbely Ernő: A PVB a Kereplő Néptánc Egyesület részére 2012.évi néptánc tá-
bor támogatására 

.- népzenei oktatói díjak célra       60.000 Ft 
- férfi néptánc oktató  célra        40.000 Ft 

   Összesen:                               100.000 Ft támogatást javasol  
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a fenti javaslattal egyetért, kérem most szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyön-
tetű 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
50/2012.(III.23.) Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a 2012. évi civil szervezetek támogatására - 
26/2012.(II.17.) számú határozata alapján kiírt felhívásra - 
benyújtott pályázatokat.  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költség-
vetésében, civil szervezetek támogatása szakfeladaton 
nyári rendezvények és intézmények kulturális alapja téte-
len tervezett 350.000 Ft előirányzat terhére, elszámolási 
kötelezettséggel: 
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a Kereplő Néptánc Egyesület részére 2012.évi néptánc 
tábor támogatására 
.- népzenei oktatói díjak célra  60.000 Ft 
- férfi néptánc oktató  célra  40.000 Ft 
   Összesen:                                   
  100.000 Ft támogatást biztosít. 

 
A civil szervezetek vezetőivel megállapodást kell kötni. A 
támogatás folyósításának feltétele a megállapodás meg-
kötése és cégbírósági bejegyzés másolatának bemutatá-
sa. 
A támogatások átutalására a rendezvényeket megelőző 
10 napon belül kerülhet sor.  
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
 
 

Dr. Szájbely Ernő : A PVB a Kereplő Néptánc Egyesület részére a 2012.03.25-i Hargita 
Néptánc Együttes vendégszereplésének támogatására 

- vendégművészek fellépési díja célra     60.000 Ft  
   Összesen:                                60.000 Ft támogatást javasol.  
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a fenti javaslattal egyetért, kérem most szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyön-
tetű 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
51/2012.(III.23.) Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a 2012. évi civil szervezetek támogatására - 
26/2012.(II.17.) számú határozata alapján kiírt felhívásra - 
benyújtott pályázatokat.  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében, civil szervezetek támogatása 
szakfeladaton nyári rendezvények és intézmé-
nyek kulturális alapja tételen tervezett 350.000 Ft 
előirányzat terhére, elszámolási kötelezettséggel 
 
a Kereplő Néptánc Egyesület részére a 
2012.03.25-i Hargita Néptánc Együttes vendég-
szereplésének támogatására 
- vendégművészek fellépési díja célra  60.000 Ft  
  Összesen:                                     60.000 Ft 
támogatást biztosít.  

 
A civil szervezetek vezetőivel megállapodást kell kötni. A 
támogatás folyósításának feltétele a megállapodás meg-
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kötése és cégbírósági bejegyzés másolatának bemutatá-
sa. 
A támogatások átutalására a rendezvényeket megelőző 
10 napon belül kerülhet sor.  
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
 

 Dr. Szájbely Ernő : A PVB a Főnix ASE részére a 2012.nyári napközis tábor szervezé-
sére 
   Összesen:                                50.000Ft támogatást javasol.  
 
A sportegyesület nem nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy az 50.000 Ft pénzbeni tá-
mogatást mire kívánja felhasználni. Hivatalos értesítést kérnek arra vonatkozóan, hogy 
igényüket a Képviselő-testület nem támogatta teljes mértékben, csak 50.000 Ft 
pénzbeni támogatást adott 
Az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése alapján azonban támogatás meghatá-
rozott célra adható. Az Egyesület további nyilatkozatáig a támogatásról szóló határozat 
nem hozható meg. 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a fenti javaslattal egyetért, kérem most szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyön-
tetű 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
52/2012.(III.23.) Kt. határozat 

 
A képviselő-testület a Főnix Asztalitenisz Sportegyesület 
részére biztosítandó civil szervezeti támogatásról a támo-
gatás céljának meghatározását követően határoz. 
Felkéri a hivatalt, hogy az egyesület nyilatkozatát a pénz-
beli támogatásra vonatkozó célokról a határozathozatal-
hoz szerezze be. 
 
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
Határidő: 2012.április 08. 
 
 

 
 Dr. Szájbely Ernő:  A PVB a Pusztaszántói Lovas Sport Egyesület részére a 

2012.08.05-i Lovas nap megrendezésére 
- verseny díjak (serlegek, szalagok) célra    60.000 Ft 

   
Összesen:                            60.000  ………..Ft támogatást javasol.   
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a fenti javaslattal egyetért, kérem most szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyön-
tetű 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
53/2012.(III.23.) Kt. határozat 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a 2012. évi civil szervezetek támogatására - 
26/2012.(II.17.) számú határozata alapján kiírt felhívásra - 
benyújtott pályázatokat.  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében, civil szervezetek támogatása 
szakfeladaton nyári rendezvények és intézmé-
nyek kulturális alapja tételen tervezett 350.000 Ft 
előirányzat terhére, elszámolási kötelezettséggel 
 
Pusztaszántói Lovas Sport Egyesület részére a 
2012.08.05-i Lovas nap megrendezésére 
- verseny díjak (serlegek, szalagok) célra 
 60.000 Ft 
   
Összesen:                                     60.000 Ft tá-
mogatást biztosít.   
 
A civil szervezetek vezetőivel megállapodást kell kötni. A 
támogatás folyósításának feltétele a megállapodás meg-
kötése és cégbírósági bejegyzés másolatának bemutatá-
sa. 
A támogatások átutalására a rendezvényeket megelőző 
10 napon belül kerülhet sor.  
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
Dr. Szájbely Ernő : a PVB a Hubertus Lovaglás október 20-i rendezési költségeihez a Mű-
velődési Központ és Könyvtár közreműködésével javasol 50.000 Ft támogatást. Az intéz-
mény dologi kiadásait és intézményfinanszírozását 50.000 Ft-tal megemeli, az önkormány-
zat költségvetésében lévő általános tartalék terhére. A költségvetés soron következő mó-
dosításakor az 50.000 Ft bevételi és kiadási színvonal változást át kell vezetni.  
  
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a fenti javaslattal egyetért, kérem most szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyön-
tetű 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

 
54/2012.(III.23.) Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Hubertus Lovaglás október 20-i rendezési költségeihez a 
Művelődési Központ és Könyvtár közreműködésével 
50.000 Ft támogatást biztosít. Az intézmény dologi kiadá-
sait és intézményfinanszírozását 50.000 Ft-tal megemeli, 
az önkormányzat költségvetésében lévő általános tartalék 
terhére. A költségvetés soron következő módosításakor 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                     4. /2012. sz jegyzőkönyv 

19/41 

az 50.000 Ft bevételi és kiadási színvonal változást át kell 
vezetni 

 
A támogatás átutalására a rendezvényeket megelőző 10 
napon belül kerülhet sor.  
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
 

7. számú napirend 
Rétsági Nyugdíjas Klubok 2012. évi támogatásának megállapítása 

 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület 2012. február 17-i ülésén döntött a 
Nyugdíjas Klubok támogatására vonatkozó pályázati kiírásról. A pályázati kiírás megkül-
désre került az érintetteknek. A kiírásra mindkét rétsági nyugdíjas klub benyújtotta pályáza-
tát. A 2011. évi támogatás összegével és felhasználásával mindkét pályázó elszámolt. A 
költségvetés erre a pályázatra civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szerve-
zetek támogatása kiadási tételen 400 eFt-ot tervezett be.  
A bizottsági ülésen mindkét klub vezetője megjelent, Hangyási Jenőné a Hunyadi János 
Nyugállományúak Klubja, Kotroczó Balázs a Városi Nyugdíjas Klub képviseletében. A Vá-
rosi Nyugdíjas Klub jelezte, hogy szándékukban áll a bejegyzést megtenni, ennek átfutási 
ideje van. Menet közben a két klub között egy megállapodás született, hogy a Hunyadi mint 
bejegyzett szervezet a városi klubot patronálná. Ennek a technikai részét tisztázni kell, 
hogy ez hogyan működne. Kiderült, hogy ez nem egyszerű történet. 
 
Mindkét klub gazdag tevékenységről számolt be. Sok kirándulás és klub összejövetel tör-
tént, és ezt tervezik a jövőre is. Sok embert mozgatnak, több embernek támogatást, gon-
doskodást adnak. Elhangzott, hogy Rétság mindig többet adott mint a többi önkormányzat 
a megyében. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy az aktivitásuk elismerendő.  Ezt a réte-
get az öregkori magányosodásból ki tudják mozdítani. Elismerés illeti a vezetőket és a ta-
gokat. A bizottság javaslata, hogy mindkét klub 200 eFt támogatást kapjon. Ennek feltétele 
a megfelelő jogszabályoknak való elégtétel. Ez megtörtént. (Felolvassa a határozati javas-
latot). 
 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Vitát igénylik az urak? Nem! Akkor erről a javaslatról szava-
zunk. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete7  egyön-
tetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

55/2012.(III.20.) PVB határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta 2012. évi támogatásra -  25/2012. (II.17.) számú ha-
tározat alapján kiírt felhívásra benyújtott Nyugdíjas Klubok 
támogatási pályázatát.   
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségve-
tésében civil szervezetek támogatása szakfeladaton Nyug-
díjas Klubok támogatására tervezett 400 eFt előirányzat 
terhére elszámolási kötelezettséggel: 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                     4. /2012. sz jegyzőkönyv 

20/41 

 
Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére kirán-
dulások lebonyolításához (szállítási költségre és belépő-
jegyre) 200.000 Ft támogatást biztosít. 
A támogatás fele az első félévben, a fennmaradó rész a 
második félévben, igénybejelentés alapján utalható át. Uta-
sítja a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
megállapodást az érintett nyugdíjas klubokkal megkösse. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete7  egyön-
tetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

56/2012.(III.20.) PVB határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta 2012. évi támogatásra -  25/2012. (II.17.) számú ha-
tározat alapján kiírt felhívásra benyújtott Nyugdíjas Klubok 
támogatási pályázatát.   
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségve-
tésében civil szervezetek támogatása szakfeladaton Nyug-
díjas Klubok támogatására tervezett 400 eFt előirányzat 
terhére elszámolási kötelezettséggel: 
a Városi Nyugdíjas Klub részére kirándulások lebonyolítá-
sához (szállítási költségre és belépőjegyre) 200.000 Ft tá-
mogatást biztosít. A támogatás folyósításának feltétele, a 
civil szervezet bírósági bejegyzésének bemutatása.  
 
A támogatás fele az első félévben, a fennmaradó rész a 
második félévben, igénybejelentés alapján utalható át. Uta-
sítja a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
megállapodást az érintett nyugdíjas klubokkal megkösse. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  8.  számú napirend 

Napközi otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének vezetői megbíza-
tása 2012. 07. 31-én lejár. A magasabb vezetői megbízással járó álláshelyet nyilvános pá-
lyázat útján kell betölteni. A kormányrendeletben foglaltak alapján kerül meghirdetésre a 
KSZK honlapján, illetve az Oktatási és Kulturális közlönyben, valamint a város honlapján, 
és a hivatalos lapjában. A zárt borítékban érkezett pályázatok bontását az illetékes tanács-
nok, a polgármester és a jegyző jelenlétében bontja fel, és állapítja meg, hogy a benyújtott 
pályázat megfelel-e a kiírásnak. A pályázatok véleményezését meg kell küldeni a felállított 
előkészítő bizottságnak. A pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához a pályázat-
nak a nevelő testület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő 
első munkanaptól számítva, legalább 30 napot kötelező biztosítani. Az előkészítő bizottság 
véleményének megérkezését követően a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság kiala-
kítja véleményét és megteszi javaslatát az intézményvezető személyére a Képviselő-
testület felé, figyelembe véve a jelenlegi óvodavezető megbízásának lejárati napjára, azaz 
2012. július 31-re. Ismertetem a határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármesteer: Kérdés? Vélemény? Nincs! Kérem, a határozati javaslatról 
szavazni szíveskedjenek! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete7  egyön-
tetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
57/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Pénzügyi és Városüzemelte-
tési Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását ja-
vasolja a képviselő-testületnek: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodavezetői munkakör 
betöltésére az alábbiak szerint: 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás hatá-
rozott időre, 5 évre szól. 
A munkavégzés helye: 2651 Rétság Mikszáth u. 6. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: 
Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellá-
tása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos 
gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
• Felsőfokú óvodapedagógus végzettség és pedagógus 
szakvizsga, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• Szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett 5 év 
szakmai gyakorlat 
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• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőké-
pesség 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Főiskola, közoktatás vezetői vagy óvodai menedzser 
vagy vezető óvodapedagógus szakvizsga, 
• helyismeret 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó szakmai önéletrajzát, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot 
• büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítványt, 
• iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, 
• a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztve-
vők betekintési jogára utaló nyilatkozatot, 
• nyilatkozatot a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tár-
gyalásra vonatkozóan 
• továbbá a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolá-
sokat. 
 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Az álláshely legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölt-
hető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapon tör-
ténő megjelenést követő 15 nap. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Mezőfi Zoltán polgármester 
nyújt, a 35- 550-100 -as telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormány-
zata címére történő megküldésével 
(2651 Rétság Rákóczi u. 20. ). 
• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
……….. , valamint pályázat megnevezését: „óvodavezetői 
pályázat” 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Pénzügyi és Város-
üzemeltetési Bizottság személyesen hallgatja meg a pá-
lyázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a Képvi-
selő-testület hozza meg. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Oktatási és Kulturális Közlöny 
• www.retsag.hu 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. …………. 
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Utasítja a jegyzőt a pályázati kiírás határidőben történő 
megjelentetésére és a pályázati eljárás 
előkészítésére. 
 
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
Határidő: szöveg szerint 
 

 
9. számú napirend 

Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi tevékenysé-
géről, valamint a 2012. évi munka és rendezvény-tervéről 

 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elkészí-
tette a 2012.évi munkatervben szereplő beszámolóját az intézmény 2011.évi tevékenysé-
géről valamint a 2012.évi munka és rendezvény tervéről. 
Az intézmény előző évi munkájáról szóló beszámoló igen részletes. Szinte minden mozza-
natot feldolgoz az előző esztendő eseményeiből. Pontos tájékoztatást ad arról, mi történik 
az intézmény falai között. Különösen kiemelhető az a tevékenység, ahogyan a külső ren-
dezők, társintézmények, civil szervezetek programjait befogadták, és az összes feltétel-
rendszer biztosításával segítették. Ezen események a művelődési központ munkájának 
gerincét tették ki a 2012-es esztendőben. 
 
Javaslom, hogy készüljön egy külön irat, csak a munka tervével. Ebben kerüljenek megha-
tározásra a 2012-es év intézményi munkájának főbb jellemzői, a kiemelten kezelt, esetle-
gesen új célok, azok megvalósításának módszerei, eszközei és feltételei. 
 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Művelődési ház munkájának megítélése nem köny-
nyű feladat. Nagy az elvárás az intézménnyel szemben. Ezen tevékenységek nagy része 
külső rendezvények, civil kezdeményezések részére helybiztosítás. Emellett saját rendez-
vényekben is jó lenne gondolkodni. Nem derül ki a beszámolóból, hogy az intézmény ne-
hezebb helyzetben van, veszteségek érték az intézményt. Megszűnt az önálló gazdálko-
dás, 2 fő szakalkalmazott elbocsátását kellett alkalmazni. Az intézmény azt, amit teljesített 
korrektül és kellő színvonalon teljesítette.  
A munkatervnek külön dokumentumként kellene léteznie. Ilyet javasoltam készíteni.  
 
Tovább kell lépni és meg kell jelenni azon tartalékkeretbe helyezett forrásoknak, és alterna-
tíváiknak, mert azt bűn volna, ott veszni hagyni. A rendezvénytervben elég sok olyan tevé-
kenység van beépítve, amit külsősök alkotnak. Én kifejezetten a művelődési központ saját 
maga által szervezett programjait kevésnek tartom.  
Volt egy kérdés, hogy a rétsági évkönyv mikorra várható? Megtudtuk,hogy nyomdában 
van a könyv. 
 
Külön kiemelésre került a művelődési központ pályázati tevékenysége. Most is van fo-
lyamatban pályázatuk. 
Sok függ a városrehab. pályázat sikerétől, a művelődési központ is érintett benne. Az 
elhangzottak alapján a beszámoló elfogadását javasolja a bizottság.   
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon!  
Kétszer szavazunk. 
  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete7  egyön-
tetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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58/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 

 
 

A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár 2011.évi tevékenységéről szóló beszámolót meg-
ismerte és elfogadja. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete7  egyön-
tetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 
59/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 

 
A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyv-
tár 2012.évi munka és rendezvénytervét megismerte és az 
alábbiak szerinti kiegészítésre visszaadja. 
A Képviselő-testület kéri elkészíteni az intézmény saját 
munkatervét, melynek mellékleteként kell szerepelnie a  
rendezvénytervnek, kiemelten a saját rendezvényekkel. 
 
Felelős: Végh József igazgató 
Határidő: 2012. április 08. 

 
 

10. számú napirend 
Szerződések, megállapodások jóváhagyása 

 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke:  A Képviselő-testület jegyzőkönyvben rögzített elvárása, 
hogy valamennyi szerződést, megállapodást csak jóváhagyást követően lehet aláírni. 
Négy megállapodásról beszélünk.  
 
Művelődési Központ támogatási szerződésének utólagos jóváhagyása (tűzzománckör) . A 
szerződést február 17-én készítette el az Igazgatóság. A szerződést két testületi ülés kö-
zött alá kellett írni. A PVB elnökével egyeztetve, a pályázat megvalósításának elősegítése 
érdekében a szerződés aláírása megtörtént.  
 
Kistérségi Társulás a központi költségvetéstől igényel normatíváiból az Általános iskola 
Intézményfenntartó Társulásra támogatást biztosít. Minden évben az októberi statisztiká-
ban szereplő tanulólétszám alapján kapjuk a támogatást. A Társulás megküldte a 2012. évi 
Támogatási Megállapodás tervezetét. 
 
Februári ülésen dr. Katona Ernő alpolgármester lemondott éves tiszteletdíjáról és költség-
térítéséről a Kölyöksziget Alapítvány javára. A támogatás felhasználásáról szóló megálla-
podás aláírásáról lenne szó.  
 
Az általános iskola igazgatója kéri a Napközi konyha beszállítójával, az UNIVER COOP 
Zrt-vel a szerződés jóváhagyását.  
 
A bizottság a Művelődési Központ szerződés aláírását utólagosan támogatta. Ugyanígy a 
kistérséggel kötendő támogatási szerződés aláírását is.  
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A Kölyöksziget alapítvánnyal kötendő támogatásnál, a megállapodás tervezet lehet néhány 
pontban módosítva, már a módosított megállapodást kaptuk kézhez. Annyi lenne a kérdé-
sem, hogy ki a Kölyöksziget Alapítvány Kuratóriumának az elnöke.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kucsera Péterné.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A 4. szerződés tervezet ami az UNIVER-Cooppal kötendő, 
ezen már nagyobb vita volt a bizottság ülésén. Ezt a szerződést a bizottság alkalmatlannak 
minősítette. A beterjesztett szerződés tervezet rendkívül előnytelen számunkra. Csak a 
szállító részéről jó a szerződés. Több pont van benne, amit módosítani szükséges. El-
hangzott, hogy egy módosított szerződés tervezetet kellene a szállító cégnek eljuttatni, 
mert a jelenlegiben nagyon sok a csapda. Amennyiben nem sikerül dűlőre jutni velük, ak-
kor másik beszállítót kell keresni. Ismertetem az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot.  
 
A Művelődési Központnak van egy terembérlettel kapcsolatos kérelme, egy raktárkezelő 
tanfolyam számára. Március 22-től május 14-ig tartana a tanfolyam, heti három alkalommal 
használják a termet, 1000 Ft/óra terembérleti díjért. A tanfolyam össz időtartama 101 óra. 
Ezt a kérelmet a bizottság nem tárgyalta, de úgy gondolom, ez a szerződés nyugodtan 
megköthető. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Az utolsó pontot én is javaslom, a tanfolyamra idejáró embe-
rek több szolgáltatást is igénybe vesznek a városban, ez mindenkinek jó.  Kölyökszigetnél 
megköszönöm Katona dr támogatását mindenki nevében. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Sorrendben teszem fel szavazásra a szerződéseket, megál-
lapodásokat, kérem szavazzanak.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete7  egyön-
tetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 
60/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Tűzzománc Kör kialakításához 
szakmai anyagok beszerzése pályázat Támogatá-
si Szerződésének jóváhagyásáról készített előter-
jesztést. 
 
A Képviselő-testület a Támogatási szerződést a 
melléklet alapján jóváhagyja. 
 
Felelős : Végh József igazgató 
Határidő: 2012. április 08. 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete7  egyön-
tetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 
61/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulás által megkül-
dött Támogatási Megállapodás tervezetet az Általános Isko-
la Intézményfenntartó Társulás 2012. évi támogatásáról. 
 
A Képviselő-testület a Támogatási Megállapodást a mellék-
let szerint jóváhagyja. Felkéri Dr. Katona Ernő alpolgármes-
tert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: Dr. Katona Ernő alpolgármester 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete7  egyön-
tetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 
62/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta Dr. Katona Ernő alpolgármester tiszteletdíj és költség-
térítés felajánlásáról készített megállapodás tervezetet.  A 
megállapodást az alábbiak szerint jóváhagyja  

                                          
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete7  egyön-
tetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
63/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta az UNIVER COOP Zrt-vel köttetendő Szállítási Ke-
retszerződés tervezetét. 
A szállító által megküldött szerződés-tervezet melléklet sze-
rinti példányát a Képviselő-testület nem fogadja el. 
A Szállítási keretszerződést az Általános Iskola nevére és 
adószámára kell átírni. A Képviselő-testület nem járul hoz-
zá, hogy a késedelmi kamat, a 10 napon túli tartozás azon-
nali beszedési megbízáson kívül bírói úton, illetve végrehaj-
tási eljárás során kerüljön érvényesítésre. 
A szerződésben a visszáru rendezési módját konkrétan 
meg kell határozni. 
A Képviselő-testület felkéri Borosné Gellai Katalin igazgatót 
egyeztetések folytatására a szállítóval a kifogásolt részek 
rendezése érdekében. 

 
Határidő: 2012. április 13. 
Felelős: Borosné Gellai Katalin iskolaigazgató 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete7  egyön-
tetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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64/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár által  az 
Országos Szakképzési Hálózat részére raktárkezelő + tar-
goncavezető képzéshez történő terem bérbe adására vo-
natkozó előterjesztést, azt támogatja. 
 
Hozzájárul, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
2012. március 22-től május 14-ig tartó időre, heti három al-
kalommal, 8.00-tól 13.20-ig terjedő időtartamra, 1000 Ft/óra 
bérleti díjért helyiséget adjon bérbe. A tanfolyam össz idő-
tartama 101 óra. 
 
Felhatalmazza az intézmény igazgatóját a bérleti szerződés 
fentiek szerinti megkötésére.  
 
Határidő: szerződés kötésre: 2012. március 24. 
Felelős: Végh József igazgató 

 
 

11. számú napirend 
2012. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 

  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A költségvetési rendelet elfogadásával a képviselő-testület 
meghatározta az önkormányzat karbantartási és felújítási feladatainak keretét. Ezzel kap-
csolatosan került egy anyag beterjesztésre.  
Időközben többek jegyző, építész, városgondnok és tanácsnok több alkalommal is bejárá-
sokat tartott és az elvégzendő feladatokat lajstromba vették, ez alapján új tervet lehetne 
készíteni, ezek javarésze anyagi feltételeket igényel. Intézményi karbantartási pénzek az 
intézményeknél kerültek tervezésre. 
Az előterjesztő javasolta, hogy az előterjesztését újra átdolgozásra adjuk vissza, ugyanez 
volt a véleménye a bizottságnak is. Fel kell sorolni mindazt, amire most nem látszik fede-
zet. Javasolja a bizottság az anyag visszaadását további átdolgozásra. 
Bizottsági vitában elhangzott az intézményeknek a karbantartása nagyon jó színvonalon, 
flottul működik, nagyon jók a visszajelzések, jól és gyorsan dolgoznak, és ezt köszönöm a 
városgondnoknak. A kezdeti botladozások után beállt az a csapat, aki jó hangulatban és jó 
színvonalon végzi a munkát. Ismertetem a javasolt határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki az átdolgozással egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete7  egyön-
tetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 
65/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város-
gondnok nyilatkozata alapján az előterjesztést további át-
dolgozásra visszaadja a Hivatalnak. 
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Felelős: Salgai György városgondnok 
Határidő: 2012.április 08. 

 
 

12. számú napirend 
Főkefe Nonprofit Kft kérelme 

 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez a napirend hosszabb vitát váltott ki a bizottsági ülésen. 
A Főkefe Nonprofit Kft ingatlan bérleti szerződése – melyet a Művelődési Központtal kötött 
– 2010.december 31-el lejárt. Annak idején a Kft. kérelmet adott be, hogy szeretne új bérle-
ti szerződést kötni. Azt kérték, hogy egy pályázat miatt szeretnék, ha határozatlan időre 
szólna a bérleti szerződés. A testület úgy döntött, hogy azt kérjük a Kft-től, hogy a pályázat-
tal kapcsolatosan adjon tájékoztatást, mire pályázott, mennyiben érinti ez a CISZ házat, 
stb. E helyett egy tervezési felhívást kaptunk, ebből semmi nem derült ki, hogy mit akarnak 
megvalósítani. Az anyag végén szerepel, hogy a pályázat benyújtás határideje 2012. janu-
ár 18.  
A bizottsági vitában elhangzott, hogy a cég nem tette elénk, amit kértünk. Nem tudni, itt 
Rétságon mit kívánnak megvalósítani. Ezt így nem tudjuk kezelni. Érdekes az a tény, hogy 
2012. január 18. volt a benyújtási határidő. Polgármester úr elmondta, valakit felhívott a 
Kft-nél, aki elmondta, rossz kódszámot adtak meg, kiderült ilyen szám alatt nem is volt pá-
lyázat. Ezt a cég elismerte, de arra nem tértek ki, hogy valójában beadták-e ezt a pályáza-
tot. Ha benyújtották, és a tulajdonosi hozzájárulást nem kérték, akkor ez probléma. Ha nem 
nyújtották be, akkor már nem is nyújthatják, mivel a határidő régen lejárt.  
Másik hozzászólásban elhangzott, hogy a szerződés már 2010. december 31-én lejárt, ezt 
a hivatalnak, de a cégnek is jeleznie kellett volna. Elhangzott, hogy ez a bérleti díj már 4 
éves,  ideje lenne rendezni. Hozzászóló javasolta, ne legyen elengedve a teljes bérleti díj. 
Bizonyos összeget fizessenek, függetlenül attól, hogy hány rétsági főt foglalkoztat. A szer-
ződésbe elszámolási kötelezettség nincs betéve, más esetekben van. Hozzászóló vélemé-
nye, kössük meg a szerződést, de emeljük meg a bérleti díjat, fizetniük nem kellene, de így 
nyomásra minél több rétsági csökkent munkaképességű dolgozót lennének kénytelenek 
alkalmazni. Ennek megfelelően lett átdolgozva a bizottság által a bérleti szerződés terve-
zet. A bizottság nem tartja indokoltnak a határozatlan időre kötendő bérleti szerződést. 
2012. január 01-2012. december 31-ig javasolja a bizottság a szerződés megkötését. A 
korábbi szerződéshez képest lényegi változás, a bérleti díj összege. A bérleti díj havi ösz-
szege 300 eFt, ez Áfa mentes. Viszont ugyanúgy benne marad a szerződésben az a pont, 
hogy minden egyes munkavállalóként alkalmazott rétsági lakos után havonta 10 eFt bérleti 
díj kedvezményt kap a Kft. Viszont elő kell írni, hogy a foglalkoztatottak névsorát minden 
tárgyhót követő hónap 5. napjáig bérbeadó részére be kell nyújtani. A kimutatás be nem 
nyújtása a bérleti díj kedvezmény megvonásával jár. Még egy változás, hogy a közüzemű 
mérő órákat a bérlő nevére kell íratni, hogy a közmű díjakat közvetlenül tudja rendezni.  
Ezek lennének a lényegi változások. Ezek elfogadását javasolja a bizottság. 
 
Hutter Jánosné jegyző: Szeretném azzal kiegészíteni a határozati javaslatot, hogy a Kép-
viselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottsági vitában is elhangzott többször, hogy szükség 
van erre a foglalkoztatási formára, azért azt szeretnénk, hogy anyagilag kicsit jobban meg 
lennének fizetve az ott dolgozók, mert ahogy hallani elég alacsony összegért dolgoznak. A 
módosított szerződéssel is cél, hogy minél több rétsági legyen foglalkoztatva.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Én nem fogom tudni ezt megszavazni, én a határozatlan idő-
vel értek egyet, sőt leköszönt jegyzőasszonyunk is ezt támogatta, egyéb szerződéseink is 
mind határozatlan idejűek.     
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Úgy tud az ember hosszútávon kalkulálni, ha határozatlan 
idejű a szerződés. Lehet, hogy a pályázataival jobban fognak járni a dolgozók is. Annak 
nem látom előnyét, hogy határozott idejűt kössünk. Én nagyon örülök, hogy itt vannak, eny-
nyi embernek van munkája. 
Annak az intézménynek 6 mFt volt a költségvetése, amíg a Kft. nem költözött oda. Javas-
lom a határozatlan idejű szerződéskötést. 
 
Girasek Károly képviselő: Gyakorlatilag ingyen adunk valamit és csak azt várjuk el, hogy 
minél több rétsági dolgozót foglalkoztasson. Bizottsági ülésen kiveséztük a témát. Ha nem 
szavazzuk meg, akkor semmilyen szerződés nem lesz, és ki kell költöznie. Arra se a képvi-
selőket, se a céget ne biztasd, hogy ne írja alá a határozott idejű szerződést. Ha érvényte-
len a szerződés, arra nem jár a kedvezmény sem. Nem volna jó, ha ez is tisztázatlan jogvi-
szonnyá válna. Lehet más kérvényt is beadni. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő:  Polgármester úr a szerződéssel egyetért, csak határozatlan 
idejű szerződést javasol. Ennek nincs akadálya, hogy erről döntsünk. Van rá lehetőségünk. 
 
Jávorka János képviselő:  Szerződés mindenképpen kellene! Én a határozott idő mellett 
vagyok, mert a tervezési felhívásból semmi nem derül ki, hogy a rétsági telephelyet hogyan 
bővítené, mennyi fővel bővítené, stb. Nem akarok gyanúsítgatásokba bocsátkozni, de va-
lami nem kerek. Ha beadtak pályázatot és arra blazíroznak, hogy a szerződéssel történik 
valami, azt rosszul teszik. Elénk kellene tárni a tényeket.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A korrekt eljárásnak a hiánya az, ami a történetben megje-
lenik. Nem érthető miért nem tudott a cég ennek a kérésnek eleget tenni. A határozatlan 
idejű szerződés sem védi jobban a céget. Ha korrekt tájékoztatást kapunk, akkor ez a 
szerződés határozatlan idejűre módosítható. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Megcáfolom a fenti véleményt, nincs tisztában a pályázatok-
kal. Vannak  munkahely teremtő pályázatok, ahol a dolgozót három évig meg kell tartani. 
Biztosra kell igazolni, hogy a helyet három évig fenntartja. Technológiára vonatkozó meg-
kötés is van, három évig a gépeket üzemeltetnie kell.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Értem miről van szó, de a határozatlan időre szóló szerző-
dést is egy hónapon belül fel lehet bontani, igazából az védené a bérlőt, ha a szerződés-
ben az állna, hogy három évig az nem bontható fel. De ehhez tudnunk kéne, hogy mit 
akarnak.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ha nincs több vélemény, kérem, szavazzunk! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 
nem, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hoz-
za: 

 
66/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Főkefe 
Nonprofit Kft kérelmét megismerte, és az önkormányzat ki-
zárólagos tulajdonát képező 2651 Rétság, Templom utca 
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8. 378. hrsz. alatt lévő nem lakás céljára szolgáló CISZ 
Ház épületet a Főkefe Nonprofit Kft részére 2012. január 1. 
naptól 2012. december 31-ig terjedő határozott időre bérbe 
adja az alábbi bérleti szerződésben foglaltak szerint. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés fentiek 
szerinti megkötésére.  
 
Határidő: szerződés kötésre: 2012. április  03. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

13. számú napirend 
Forgalomtechnikai terv készítése 

 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Képviselő-testület döntött arról, hogy a CBA Áruház építé-
se kapcsán forgalomtechnikai tervet kell készíteni. A beruházó nyilatkozott, hogy a terv 
elkészítésének költségeit vállalja. A testület 2012. február havi ülésen rögzítette elvárásait 
és a nevesítette a tervezők személyét.  
A határozat alapján a három ajánlatot bekértünk. Mindhárom cég megküldte ajánlatát. Rö-
vid vita volt csak a bizottsági ülésen. Elhangzott, hogy mindenképpen a legalacsonyabb 
árat ajánlót kellene választani. Ez a Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Iroda. 
Mind a három cég megfelel a kritériumoknak, mindhárom elismert cég. Különböző költsé-
get adtak, nagy eltérések nincsenek, így a legolcsóbbat célszerű választani. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5  igen, 2 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
67/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 
 
Rétság Város Képviselő-testülete a Rétság városközpont-
ban, a 2.sz. főútnak a Templom utca és Zrínyi utca közötti 
szakaszára vonatkozó  forgalomtechnikai terv elkészítésé-
vel 
a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Salgóterv Mérnöki és 
Környezetvédelmi  Kft-t bízza meg, az ajánlatban szereplő 
bruttó 1.270.000 Ft  vállalási árért. 

A határozatról értesíteni kell a tervezés költségeit előzete-
sen vállaló Nagymaros Trade Kft. ügyvezető igazgatóját. A 
forgalomtechnikai terv elkészítését Rétság Város Önkor-
mányzata abban az esetben rendeli meg, amennyiben a 
Nagymaros Trade Kft. az 1.270.000 Ft tervezési költséget 
az önkormányzat számlájára befizette. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a befizetés megtör-
ténte után a Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft-vel 
a tervezési szerződést megkösse.  

 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értesítésre 2012. március 28.  
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               tervezési szerződés megkötésére a befizetést    
követő 8 munkanap 

 
 

14. számú napirend 
Szabó Miklós kérelme 

 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület tavaly május 20-i ülésén módosította a 
város területén lévő bérlemények bérleti díját.   
A Bérlő 2011. augusztus hónapban kérte, hogy az emelt bérleti díj kerüljön csökkentésre, 
mivel a területet évi 8 hónap időtartamban használja, továbbá a mai gazdasági helyzetben 
csökkent az árbevétele. A Képviselő-testület a bérleti díj csökkentési kérelmet nem támogat-
ta.  
 
A vállalkozó a napokban újabb kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez. Kérelme kétirá-
nyú.  
Kéri, hogy a használatában lévő terület felét bérelhesse. Ebben az esetben a terület másik, 
általa nem használt részét rendben tartaná, a füvet igény szerint saját költségén levágná.  
 
A vállalkozó jelezte vételi szándékát is a jelenleg bérelt területre. A terület a tulajdoni lap 
alapján: kivett beépítetlen terület. A területen MATÁV szolgalmi jog került bejegyzésre 
 
A bizottsági ülésen rövid vita zajlott, kérdés volt, hogy a terület a leválasztás után megkö-
zelíthető-e, válaszban elhangzott, hogy gyalogosan igen, másként nem. Felmerült, hogy 
gyalogos sávot kellene hagyni, ha a másik terület hasznosításra kerül, azon lehessen köz-
lekedni.  A bizottság az kiadott határozati javaslatok közül az „A” változatot támogatja. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény, nincs. Szavazásra teszem fel a bizottság 
javaslatát. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5  igen, 2 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
68/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta Szabó Miklós kérelmét az 568 hrsz. alatt bérelt terü-
let 50%-os igénybevételére vonatkozóan.  
 
A Képviselő-testület a kérelmet támogatja és hozzájárul, 
hogy a 970 m2 helyett a vállalkozó csak a terület felét bé-
relje. A bérleti szerződés módosításának feltételéül szabja, 
a bérelni kívánt terület - vállalkozó saját költségén történő - 
lekerítését. A kerítés áthelyezését követően az újonnan ki-
alakult bérlemény területét le kell mérni, a mérés eredmé-
nyét dokumentálni kell. 
A Képviselő-testület elfogadja a vállalkozó felajánlását az 
általa nem használt területet saját költségén rendben tartja, 
indokolt esetben a füvet lenyírja. A vállalkozó felajánlását a 
Bérleti szerződésben rögzíteni kell. 
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Felelős:  
a.) értesítésre: Hutter Jánosné jegyző 
b.) bérelni kívánt terület felméréséért Salgai György város-

gondnok 
 
Határidő:  

a.) értesítésre: 2012. április 05. 
b.) vállalkozó bejelentését követő 5. nap 

 
 

15. számú napirend 
BGT Hungária Kft kérelme 

 
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A BGT Hungaria Kft. kérelemmel fordult az Önkormány-
zathoz, az Önkormányzat tulajdonában álló Rétság, Pusztaszántó 091 hrsz-ú ingatlan vo-
natkozásában, tulajdonosi hozzájárulás megadása céljából. 
A Rétság, Pusztaszántó út 1. sz. (094/1 hrsz) alatt található korábban Shell, ma OMV töl-
tőállomás területén kimutatott szénhidrogén szennyezettség miatt a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Shell Hungary Zrt-t részle-
tes tényfeltárás elvégzésére kötelezte a Shell Hungary Zrt-t.  
OMV Hungária Kft. és Shell Hungary Zrt. közötti szerződésben foglaltak alapján a tényfel-
tárási munkálatok elvégzése Shell Hungary Zrt. feladata.  

Shell Hungary Zrt. szerződött környezetvédelmi partnere BGT Hungaria Kft. (1119 Buda-
pest, Keveháza utca 1-3.), így a kötelezett megbízásából e tényfeltárási munkálatokat is 
BGT Hungaria Kft. végzi el. Kérelmező az Önkormányzat hozzájárulását kéri Önkormány-
zat tulajdonában lévő Rétság, külterület, 091 helyrajzi számú ingatlanon a talaj és talajvíz 
környezetvédelmi vizsgálata céljából szükséges talaj- és talajvíz mintavételi pontok létesí-
téséhez, ezek határozatlan idejű fennmaradásához, az ezekből történő időszakos mintavé-
telhez, esetleges monitoring kúttá alakításukhoz. A Shell ennek a cégnek december 31-ig 
adott meghatalmazást. Ezek után ki végzi a feladatot, erről nem szól a megállapodás. Vé-
gül is a hozzájáruló nyilatkozat 1 pontban lett módosítva, ki lett egészítve. A nyilatkozat 
megadását a bizottság egyhangúlag támogatja. 

 
Hegedűs Ferenc képviselő: Amióta itt vannak, minden nap nézem a kútfúrókat. Szuper 
fúrógépekkel lemennek a mélységbe, kicsi lefedett lyuk marad, azt csak felemelik, és évek 
múlva is bármikor vehetik a mintát. Hasznos amit végeznek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a bizottság javaslatával egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
egyöntetű szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
69/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete meg-
tárgyalta BGT Hungaria Kft kérelmét a Rétság, külterü-
let, 091 helyrajzi számú ingatlanon talajvíz mintavételi 
pontok (berendezések) létesítéséhez szükséges tulaj-
donosi hozzájárulás megadásáról. 

 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                     4. /2012. sz jegyzőkönyv 

33/41 

A Képviselő-testület a kérelmet támogatja és a talajvíz 
mintavételi pontok (berendezések) létesítéséhez szük-
séges, a határozat mellékletét képező tulajdonosi hoz-
zájárulását megadja. Utasítja Mezőfi Zoltán polgármes-
tert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő .2012. április 05. 

 
 

16. számú napirend  
Megbízási szerződés jóváhagyása 

 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az informatikai feladatok ellátására vonatkozóan pályázat 
kerül kiírásra. A kiírásra három pályázat érkezett, melyeket az illetékes tanácsnokkal átte-
kintett jegyző asszony, és az értékelését követően  munkáltató jogkörében eljárva válasz-
totta ki a szakmailag legmegfelelőbbet. A Képviselő-testület korábbi döntésének megfele-
lően azonban a 2012.évre szóló megállapodást jóváhagyás végett a Tisztelt Képviselő-
testület elé kell terjeszteni, ezért kérem a csatolt tervezet jóváhagyását.Rétság Város 
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsága 8 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határo-
zatot javasolja elfogadásra. (Ismerteti a javaslatot) 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki a javaslattal egyetért, most szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen. 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
70/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a Polgármesteri Hivatal informatikai feladatainak el-
látására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
Hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal informatikai fel-
adatainak ellátására  a - 2012.évi költségvetésben terve-
zett előirányzat terhére - 2012. március 01.-tól határozatlan  
időre a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Rózsa Attila vál-
lalkozóval havi 60.000 Ft + 27 % áfa díjazással megbízási 
szerződés kerüljön megkötésre.  
 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező szerződést aláírja.  
 
Határidő:  2012.március 27.  
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
 

 
17. számú napirend 

Rétság 418.hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelői jogának átadása 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület 2009-ben és 2010-ben több körben 
megtárgyalta a Rétság 418.hrsz.-ú ingatlan (természetben: Városi Művelődési Központ és 
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Könyvtár) tulajdonjogának rendezésére vonatkozó előterjesztéseket. Kettős tulajdonban 
van, az egyik tulajdonos a Városi Önkormányzat, a másik a Honvédelmi Minisztérium. Ké-
rése volt az önkormányzatnak, hogy az 50 %-os tulajdonáról a Honvédelmi Minisztérium 
mondjon le. Egyébként a tulajdonosi kötelezettségeit sem teljesítette az ingatlannal kap-
csolatosan. A honvédelmi tárca támogatta önkormányzatunk azon igényét, hogy nevezett 
ingatlan az önkormányzat részére térítésmentesen átadásra kerüljön, azonban feltételként 
köti ki bizonyos ingatlanok (utcák) és kapcsolódó közművek és közműszolgáltatások átvé-
telét. Bizottsági vitában elhangzott, hogy mindenki tudja az indokokat, a részleteket, hiszen 
nem először van előttünk a téma. A minisztérium által megjelölt utcák és közművek átvéte-
le irgalmatlan nagy terhet jelentene az önkormányzat számára. Mindenki tudja, hogy az 
ottani közműhálózat milyen állapotban van. Annak idején is ezért nem került átvételre. 
Megoldásként merült fel, hogy egy kulturált levelet kellene írni, hogy nem zárkózunk el az 
ingatlanok, illetve közművek átvételétől, de előtte kérjük, hogy a Földhivatalban jegyeztes-
sék be az összes közmű és hálózat szolgalmi jogát, illetve a szennyvízcsatorna hálózatot 
hozzák olyan állapotba, hogy azt a DMRV átvegye üzemeltetésre. Annak idején a Nyugat-
Nógrád Vízmű Kft. úgy nyilatkozott, hogy olyan állapotban van a csatorna, hogy az élet is 
azt igazolja, hogy számtalan probléma van. Még egyszer mondom, óriási teher lenne az 
önkormányzat nyakában. Elhangzott még, ha nem tudunk megegyezni, akkor a tulajdonosi 
kötelezettségekre fel kellene hívni a másik tulajdonost, pl. gaztalanítás, hóeltakarítás céljá-
ból. 1982. óta az állam és a minisztérium egy forintot sem adott az intézmény felújításaira, 
stb. Ismertetem a határozati javaslatot, amit elfogadásra javasol a PVB. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért az ismertetett határozati ja-
vaslattal. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen. 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
71/2012.(III.23.) számú Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és 
Vagyonfelügyeleti Főosztály 858-81/2011.számú 
tájékoztatását a Rétság  418. hrsz.-ú  (Rétság Művelődési 
Központ és Könyvtár)  ½ rész vagyonkezelői jogának 
átadására vonatkozóan. 
 
A 418. hrsz-ú ingatlan átadásának feltételeként meghatá-
rozott ingatlanok és közművek (356/15 hrsz Radnóti utca; 
356/16 hrsz. Akácfa utca; 356/22 hrsz. patak; 474/18 
hrsz.Liget köz;474/25 hrsz.Csipke köz 428/3 hrsz; Madách 
u. 428/2 hrsz.. út; 319 hrsz. kutak, lakóépület,derítő) átvé-
telét  az alábbi feltételekkel vállalja: 

- Az ingatlannyilvántartásban kerüljön bejegyzésre az átadni 
tervezett összes közmű és hálózat szolgalmi joga 

- a szennyvízcsatorna-hálózat kerüljön olyan állapotba, hogy 
a DMRV átvételre alkalmasnak minősítse. 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról a 
Magyar Vagyonkezelő Zrt-t valamint a Honvédelmi Minisz-
térium Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Osztályát ér-
tesítse. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Határidő: 2012. április 08. 
 
 

18. számú napirend 
Drogprevenciós előadás támogatása 

 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2012.februári ülésen tájékoztattam a  Képviselő-testületet 
egy drogprevenciós előadás megszervezéséről, jelezve, hogy ennek anyagi vonzatai vár-
hatóak. 
Az elmúlt időszakban az egyeztetések megtörténtek és az előadás költségét megismertük. 
A rendezvény összköltsége 88.900 Ft. 
A Rétság Kistérségi Többcélú Társulás 9/2012.(II.16.) számú társulási tanácsi határozatá-
ban a drogprevenciós előadás megszervezését egyszeri 20.000 Ft-tal támogatta. A kivonat 
az előterjesztés mellékletét képezi. 
Rétság Városnak eszerint 68.900 Ft-tal kellene hozzájárulni a költséghez, mely tartalmazza 
az áfát is. 
Bizottsági vitában elhangzott, hogy jó, hogy lesz ilyen csak nem tudom mi kerül ebben eny-
nyibe? 
Elhangzott, hogy egyik tagunk a múltkor olvasta az előterjesztést a kistérségnél, hogy 
Rétság város Képviselő-testülete ilyen programot akar létrehozni és kérte a kistérség hoz-
zájárulását. Nem jó ez a módszer. Már régen tudta a polgármester úr, hogy erre pénz kell, 
és nem 20 eFt. Fontos jó dolog, nem ezzel van a baj, csak a módszer nem jó. A bizottság 
végülis javasolja az előadás anyagi támogatását. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester : Tennék egy kis kiigazítást, módosítás történt, május 03-án 
csütörtökön 18 órakor lesz dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos előadása. Mivel lecsök-
kent az előadás időtartama így csak 50 eFt+ áfa a végösszeg, ebből még lejön a kistérségi 
20 eFt-os támogatás. Sokáig nem volt időpont lefixálva, nem akartam kerülő úton idehozni 
a kérdést.  
 
Girasek Károly képviselő: Tudtommal Zacher Gábor két levelére sem kapott választ, na-
gyon nagy baj, hogy a leveleket úgy tűnik nem bontják ki a hivatalban. Véleményem, hogy 
a jövőben a művelődési központra kell bízni az ilyen és hasonló előadások megszervezé-
sét. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki az előadás megszervezésére egyszeri 63.500 Ft 
támogatással egyetért, most szavazzon.  
 

Rétság Város képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szava-
zattal az alábbi határozatot hozza: 
 
72/2012.(III.23.) Kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a drogprevenciós előadás megszervezésének tá-
mogatásáról szóló előterjesztést és a 2012.április 17-i  
drogprevenciós előadás megszervezését egyszeri 63.500 
Ft összeggel támogatja.  
A 2012.évi költségvetés 832919 Mns. egyéb szórakoztatá-
si tevékenység dologi előirányzatát  63500 Ft összeggel 
megemeli. Egyidejűleg a 841402 Város és községgazdál-
kodás m.n.s. szolgálat általános tartalék kiadásnemét 
43.500 Ft-tal csökkenti. Rétság Kistérség Többcélú Társu-
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lása Társulási Tanácsának 9/2012. (II.16.) számú határo-
zatával a rendezvényhez biztosított 20.000 Ft támogatást 
átvett pénzeszközként kell elszámolni.  A költségvetés so-
ron következő módosításakor az előirányzat változásokat 
át kell vezetni. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
 

19. számú napirend 
Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtá-

sáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Néhány kérdés hangzott el a bizottsági ülésen. Pl. az 
ÉMÁSZ hol tart a Járóbeteg központban közvilágítás bővítésével. Elhangzott, hogy a ter-
vezés folyamatban van már, a közeljövőben várható a megoldás.   
Másik kérdés volt hogy a februárban jóváhagyott bérleti szerződések meg lettek-e kötve a 
Járóbeteg Szakellátó Központtal, az orvosi rendelők bérleti szerződései vonatkozásában? 
A tájékoztató a hasznosítható ingatlanokról napirendünk volt még a decemberi ülésen, il-
letve január 20-án is. Volt egy olyan kérés, az értékesítésre kijelölt Templom utcai ingat-
lannal kapcsolatosan készüljenek el a meghatározott intézkedések, értékbecsléssel, illetve 
hasznosíthatósággal kapcsolatosan. A bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a Kép-
viselő-testületnek. 
 
Hutter Jánosné jegyző: Ígértem, hogy utánanézek a Járóbeteg szakellátóval a bérleti 
szerződés megkötésre kerültek –e, sajnos nem, természetesen pótoljuk.  
 
Girasek Károly képviselő: Azzal van gondom, ami nincs ide leírva, de a feladatot megha-
tároztuk. Nem csak a projektorra gondolok, bár az is megoldatlan. Jávorka úrnak volt egy 
felvetése, és határozat is született, hogy a középiskolával fel kell venni a kapcsolatot, szer-
ződéskötés céljából. Legutóbb kaptunk egy szóbeli választ, de nem szabad ad-acta tenni, 
ugyanez vonatkozik a Zöld Híd Kft-re is. Ha Gyenes úr nem jön ide tárgyalni, akkor innen 
kell oda menni, és konkrét eredményt elérni. Ami feladatokra „folyamatban van” címke van 
téve, azoknak a folyamatoknak az ismertetését majd később fogom kérni.  Ettől függetlenül 
meg fogom szavazni. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a bizottság javaslatával egyetért, tehát a beszámoló elfo-
gadását támogatja, kérem most szavazzon. 
 

Rétság Város Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szava-
zattal elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló beszámolót.  
 

 
20. számú napirend 

 
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdeké-

ben végzett polgármesteri munkáról 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Legfőbb napirendként a március 05-én a tolmácsi megbe-
szélés egyeztetéséről készült emlékeztető körül forgott a vita a bizottsági ülésen. A pol-
gármester úr és az iskola igazgatója egyeztetést folytatott Tolmács község vezetésével, a 
hozzájárulásuk mértékével kapcsolatos megállapodás tárgyában. Jó lenne, ha a hivatko-
zott 2010-es határozat meglenne, valamint a társulási megállapodás.  
 
A testület nem volt tájékoztatva vagy félre volt tájékoztatva. Az iskola busz eddig is költség 
volt, és még ezután is költség lesz, ilyen áron nagyon drága. Mutassátok be, hogy mi en-
nek az eredménye, mert eddig nem láttuk. A kérdés az volt, hogy ilyen megbeszélésre fel-
készültebben kell menni, mint ahogy a tolmácsiak is tették. Az emlékeztető azt mutatja, 
hogy nem volt egy súlycsoportban a tárgyaló delegáció a tolmácsi tárgyaló felekkel, leg-
alábbis a felkészülést illetően. Erre a témára vissza kell térni, annál is inkább, mert április-
ban az intézményfenntartó társulás tavalyi költségvetését is fogjuk tárgyalni. Elhangzott, 
hogy a városközpont rehabilitációs pályázat elektronikus változatát el kellene juttatni vala-
mennyi képviselőhöz, és a lakosságot is tájékoztatni róla.  
 
Polgármester úr elmondta, fognak adni a pályázatból, mert az jár. Volán vezérigazgatónak 
elvitte a műszaki dokumentum másolatát. 
Pozitív fejlemény, hogy az utóbbi hetekben elindult egy olyan dolog, hogy menet közben is 
információk jöjjenek felénk. Utóbbi hetekben polgármester úr rendszeresen tájékoztat a tár-
gyalásokról. Valóban a párbeszéd fontos.  
Végül is a bizottság a tájékoztató elfogadását javasolja. 
 
Kérdés? Nincs! Vélemény? 
 
Girasek Károly: tanácsnoki véleményt írtam, Tolmács tud készíteni szó szerint, részletes 
Emlékeztetőt. Amit elmondtam, nem jutottunk addig el, hogy szerződés kötésig jusson a do-
log. Nincs beterjesztett előterjesztés ez ügyben. Elmaradt a Kiemelt feladatok állásáról szóló 
napirend, fontos lett volna. Többen hozzájárultunk ahhoz, hogy a megbízott pályázatíró 
nyújtsa be a pályázatot az idő sürgetése miatt. Ebből következne, hogy tájékoztatót kapjunk 
róla. Ma olvasom a retsag.hu oldalon, az akció területi tervet. Ez elég furcsa, mert benne 
van, hogy a Nagyferenczi Kft. a kivitelező, ez 2011. februári keltezésű. Minek a kivitelezője a 
Nagyferenczi Kft.? Gondolom polgármester úr, Te ezt aláírtad?! Benne van a művelődési 
központ előtti park, és az aula felújítása, benne van, hogy a Művelődési házat a honvédség 
üzemelteti, és fele részben a fenntartást biztosítja. Ezek nem technikai hibák, a tanácsnokot 
minimum be kellett volna hívni, hogy gyere be, nézzük át. Lehet, hogy konzorciumi szerző-
dést kellene kötni, és nem tulajdonosi hozzájárulás kell. Ez nagyon komoly dolog, aláírás 
előtt tüzetesen át kell nézni mindent. A pályázatról részletes tájékoztató legyen a következő 
ülésre.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság napirenddel kapcsolatos 
javaslatát.  

Rétság Város Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szava-
zattal elfogadta a két testületi ülés közötti időszakban az 
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
szóló tájékoztatót. 
 

 
21. számú napirend 

Kommunális géphez tartozékok beszerzése 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Tavaly megvásároltuk a kommunális gépet a téli 
tartozékokkal. Ahhoz hogy a gép dolgozni tudjon ezeket a kiegészítőket még meg  
kell vásárolni. Ennek a fedezetét a 15-ös melléklet tartalmazza, és a költségvetés 
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általános tartalék terhére lehetne ezeket a kiegészítő eszközöket megvásárolni.  Ez 
tartalmaz  egy szárzúzó, egy pótkocsi és a műanyag tartályt. Kivehető a 298eFt + 
áfa, ott külön volt nevesítve a fűkasza. Mint kiderült a szárzúzó a fűkaszával együtt 
értendő. Pótkocsi esetében körbe lehetne nézni, hogy használt, de jó minőségű 
pótkocsit keresni, lehet, hogy fél áron is meg lehetne venni. Szárzúzóval kapcsolat-
ban elhangzott, hogy elég veszélyes eszköz, és figyelni kell a megvásárlásánál is, 
mert van lágyszárú szárzúzó, és van, ami a vastagabb ágakat képes összevágni. 
Nekünk az utóbbira lenne szükségünk. A bizottság egyhangú szavazattal támogatja 
a kiegészítő eszközök beszerzését. (Ismerteti a határozati javaslatot). 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság elnöke által ismer-
tetett határozati javaslatot.  
 

Rétság Város képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szava-
zattal az alábbi határozatot hozza: 
 
72/2012.(III.23.) Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a 2011. évben megvásárolt kommunális gép kiegé-
szítőinek bővítéséről készített előterjesztést.  
A kommunális gép minél szélesebb körű használhatósága 
érdekében a Képviselő-testület utasítást ad  
- 1 db Tsap 2,2 m-es szárzúzó fűkaszával,  
- 1 db BP-3000 oldalra billenő 3 tonnás pótkocsi, 
- 1 db IBC 1000 literes műanyag tartály megvásár-
lásra.  
 
A felsorolt tartozékok szerepelnek az önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) számú rendelet 
15. számú, fedezethiányos beruházások megnevezésű 
mellékletében. A kiegészítőkre maximálisan 3.152 eFt for-
dítható azzal, hogy a pótkocsi esetében meg kell vizsgálni 
a használt eszköz beszerzés lehetőségét is.  
 
A beszerzett eszközök fedezetét a Képviselő-testület az 
önkormányzat költségvetésében lévő általános tartalék 
terhére biztosítja. Az előirányzatot a költségvetés soron 
következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Felelős: eszközök beszerzéséért Salgai György város-
gondnok 
             előirányzat átcsoportosításért Mezőfi Zoltán pol-
gármester 
 
Határidő: eszközök beszerzésére 2012. április 13. 
                előirányzat átcsoportosításra szöveg szerint 
 
 

22. számú napirend 
Központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának előkészítése 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Többször szóba került bizottsági és testületi üléseken, 
hogy a központi háziorvosi ügyelet átszervezése szükséges, hiszen mint tudjuk, a kórhá-
zakat, így a balassagyarmatit is át fogja venni az állam. A kórház vezetésével ez ügyben 
többször történt egyeztetés, ők is támogatják azt, hogy az ügyelet kerüljön meghirdetés-
re, és pályázat útján valaki vegye át az ügyelet működtetését. Történtek megkeresések a 
másik 19 érintett önkormányzat irányába, kiderült, hogy alapvetően valamennyi település 
szeretne csatlakozni a központi háziorvosi ügyelethez. December vége felé teljesen 
megváltozott a közbeszerzési törvény. Megkerestünk szakértőket, akik azt mondták, 
hogy az összes vonatkozó jogszabály ismerete nélkül még nem tudnak nyilatkozni. Az 
köztudott, hogy közbeszerzési eljárás nélkül nem lehet a feladatot megvalósítani, ösz-
szességében 30 mFt-ot meghaladó összegről van szó. Ami elég nehéz feladat lesz, ha 
mindenki beszáll, húsz önkormányzattal kell felvenni úgy a kapcsolatot, hogy jó megoldás 
kerekedjék ki, ennek a technikáját majd ki kell dolgozni. Ez ügyben lépnünk kell, mert az 
eljárás is minimum kettő hónapot vesz igénybe. A kórház igazgató ígéretet tett, nem fog a 
működtetés veszélybe kerülni, amíg az eljárás folyamatban lesz. Járható megoldás len-
ne, hogy minden egyes döntésnél ne kelljen a 20 önkormányzatot összehívni, ha a húsz 
önkormányzat kijelölne egy bizottságot, akik a döntést meghozzák. Anyagi vonzat, az 
előzetes tájékoztatás szerint, 1 – 1,5 Mft összegre lehet számítani. Ezt a 20 önkormány-
zatnak lakosságarányosan kell felvállalnia, és befizetnie. Jó lenne, ha nem járnánk úgy, 
mint az ügyeleti díjakkal. A bizottság javasolja felelősként megjelölni Mezőfi Zoltán pol-
gármester, valamint dr. Katona Ernő alpolgármester urat, aki ezt a területet amúgy is jól 
ismeri.  Amennyiben szükség van rá, bármelyik fázisban jómagam is segítek. Célszerű az 
eljárást megindítani . (Ismerteti a határozati javaslatot). 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság elnöke által beolvasott 
határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 

74/2012.(III.23.) számú Kt.  határozat  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás 
előkészítéséről szóló szóbeli előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület indokoltnak látja a közbeszerzési eljá-
rás mielőbbi megindítását. A közbeszerzés költségeit a há-
ziorvosi ügyeleti körbe tartozó települések önkormányzatai 
lakosságarányosan vállalják.  
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
             Dr. Katona Ernő alpolgármester 
 
Határidő: 2012. április 15.  

 
 

23. számú napirend 
Egyebek 
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dr.Katona Ernő alpolgármester: Szeretnénk egy előadásról tájékoztatást adni és 
mehívni minden érdeklődőt. prof.dr.Horváth István tart előadást a koleszterinről érelme-
szesedésről és védőoltásáról. Március 31-én szombaton 
Jávorka János képviselő: Polgárőr egyesület tavaszi nagytakarítást szervez április 21-
én, mindenkit várunk 
Girasek Károly képviselő: örvendetes, hogy van egy irat. Egy dologra kell reagálnom ez 
a patkányirtás. Én ezt a költségvetés tervezésekor említettem. Kötelező feladat a rágcsá-
lóirtás, lakossági igény van, ebben valami intézkedést kell tenni. Kaptunk.  
Polgármester úr, ebben az évben egyik alkalommal sem találtalak itt a polgármesteri fo-
gadóórán. Ezt semmi sem módosíthatja. Ezt kérem tudomásul venni. Ha nyomós oka van 
a módosítást közzé kell tenni. 
városháza belső hirdetőtáblája hivatalos hirdetmény legyen. Magánhirdetések vannak, 
ami az önkormányzat épületében tilos, most megjelent rendelet szerint. Erre legyen figye-
lem a jövőben. Engedélyt adtunk autóbusz információs rendszer telepítésére. Nem mű-
ködik. Kérem, hogy a Volánnál jelezzétek, levelet kell írni. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: nincs még üzembehelyezve az információs rendszer. 
 
Hegedűs Ferenc  képviselő: Társulok Jávorka úrhoz, kéne egy rakodógép, a Misik ta-
nyától felfele a Jókai utcai kertek vége katasztrofális. Tavaly is kértem, hogy a vasút mel-
lett a területet tegyék rendbe. A patakpart másik felé az önkormányzaté. 
Van egy 500 m-es terület mellettem, ki kell takarítani. Lakossági kérés víz elvezetés. 
Volt-e ebben valamilyen lépés? Radnóti u. végén kellene rendet tenni. 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottsági ülésen rákérdeztem az eltűnt faanyag sorsá-
ra, örömmel értesültünk, hogy itt van már Rétságon. OPEL gk. további sorsával foglal-
kozni kell. Munkaruha kérdését intézni kell. A Hunyadi liget ügyében az érintettekkel kel-
lene kozultációt folytatni, erre Jávorka János vagy Majnik László urat fel kellene kérni. 
Annak idején felmerült egy alapítvány létrehozása. Így bizonyos anyagi hátteret lehetne 
teremteni. Erre térjünk vissza. Nyugdíjas klubok is felajánlották a segítségüket. E-mailt 
kaptam, hamarosan megjelenik egy óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat, ezt érde-
mes figyelemmel kísérni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérésem lenne, szeretettel vár bennünket a Vizsgáló bizott-
ság, a polgármester fegyelmi eljárása lesz a téma, keddi napon, 16 órakor. Én azt kér-
ném, a Művelődési Központ igazgatójától, és jegyző asszonytól is, hogy egy meghívót 
függesszünk ki, hiszen nyilvános az ülés, és kérném a TV közvetítés biztosítását.  
Több tárgy nincs, az ülés nyilvános részét bezárom.  
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                  Hutter Jánosné 
polgármester                                                                                         jegyző 
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Dr. Katona Ernő                                                                               Majnik László 
    jkv. hit.                                                                                             jkv.hit.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


