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23. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2012. december 04. napján 19 óra 50 perces kezdettel megtartott  Képviselő-

testületi ülésen.  
 
 
Jelen vannak: Dr. Szájbely Ernő levezető elnök 

Girasek Károly képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Hutter Jánosné jegyző 
Tömör Józsefné aljegyző 
Borosné Gellai Katalin iskola igazgató 
Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Dr. Szájbely Ernő levezető elnök: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 4 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Mezőfi Zoltán polgármester, 
bár részt vett az ülést megelőző bizottsági ülésen, de hivatalos ügyben el kellett mennie, 
alpolgármester úr nincs jelen, így az ülést én vezetem. Jegyzőkönyvi hitelesítőnek felkérem  
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat. A javaslatot jelenlévők 4 egyöntetű 
igen szavazattal támogatják.  
 
A meghívón szereplő napirendeken kívül más javaslat nincs, a Képviselő-testület 4 
egyhangú igen szavazattal a napirendre vonatkozó javaslatot elfogadta, és az alábbiak 
szerint tárgyalt.  
 

1) Egyezségi tárgyalás előkészítése 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

2) Térfigyelő kamerák középületeken történő elhelyezése 
Előterjesztő: Jávorka János képviselő 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
3) Igazgatói kérelem 

Előterjesztő: Borosné Gellai Katalin igazgató 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
4) Szándéknyilatkozat önkormányzati társulás fenntartásáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

5) Bursa Hungarica pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
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Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság 
 

6) Tájékoztató továbbképzési megállapodások megkötéséről 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

7) Tájékoztató követelések állományáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

8) Egyebek 
 
 

1./ Egyezségi tárgyalás előkészítése 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a mai 
napon 8 fő bizottsági tag jelenlétével, határozatképesen ülésezett. Ebben a témában 
hosszas tárgyalás alakult ki a bizottsági ülésen. A város, valamint a kérelmező érdekeit 
figyelembe véve a határozati javaslat „B” változatát némi kiegészítéssel javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testületnek a bizottság. (Ismerteti a kiegészített határozati 
javaslatot).  
 
Dr. Szájbely Ernő levezető elnök: E szerint a határozati javaslat szerint a tárgyaláson a 
polgármester úr képviseli az önkormányzatot. Szavazásra teszem fel az ismertetett 
határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 egyhangú igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
269/2012. (XII.04.) sz. KT. határozat:  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Ipolymenti Vízgazdálkodási és 
Talajvédelmi Társulat „f.a.”egyezségi ajánlatáról 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a 
domináns hitelezőkkel pozitív egyezségi 
megállapodás született – a Társulattal egyezséget 
kíván kötni. Az egyezségi tárgyaláson más 
hitelezőkkel azonos arányban, a tőketartozás 75 
%-nak megfizetését kell kezdeményezni. 
Hozzájárul, hogy a tartozást a Társulat három 
részletben fizesse meg. A tartozás összegének 75 
%-a 383.980 Ft, melynek 40 %-át azaz 154.000 
Ft-ot,az egyezségi megállapodás aláírásától 
számított 120 napon belül, 30 %-át azaz 115.000 
Ft-ot az egyezségi megállapodás aláírásától 
számított  12 hónapon belül, további 30% 114.980 
Ft-ot 18 hónapon belül kell megfizetnie. A 
késedelmi pótlék összegét a Képviselő-testület 
elengedi. 
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Amennyiben fenti feltételek bármelyike nem kerül 
teljesítésre, vagy ajánlatunk nem kerül 
elfogadásra, úgy az eredeti tartozás azonnal, a 
késedelmi pótlékkal együtt egy összegben válik 
esedékessé. 
Amennyiben a felszámolási eljárás tovább 
folytatódik, benyújtott hitelezői igényünket 
fenntartjuk. 
 
Határidő: 2012. december 12. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

2./ Térfigyelő kamerák középületeken történő 
elhelyezése 

      Előterjesztő: Jávorka János képviselő 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: A bizottság tárgyalta a napirendet. Az eredeti határozati 
javaslatot módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Dr. Szájbely Ernő levezető elnök: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 egyhangú igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
270/2012. (XII.04.) sz. KT. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület 
térfigyelő kamerák középületeken történő 
elhelyezésére vonatkozó kérelmet, azt támogatja.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
Hozzájáruló Nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. december 5. 
 
 

3./ Igazgatói kérelem 
     Előterjesztő: Borosné Gellai Katalin igazgató 
 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: A bizottsági ülésen az előterjesztésben szereplő 
eredeti „A” határozati javaslat elfogadását támogattuk, ezt javasoljuk a Képviselő-testületnek 
is. (Ismerteti az „A” határozati javaslatot). 
 
Dr. Szájbely Ernő levezető elnök: Szavazásra teszem fel a bizottsági javaslat szerint az „A” 
határozati javaslat elfogadását.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 egyhangú igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
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271/2012. (XII.04.) sz. KT. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Általános Iskola igazgatójának 
kérelmét és az Általános Iskola dolgozói részére a 
2012.évi költségvetésben meghatározott 
december havi cafetéria keretet biztosítja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az utalványok 
megrendelésére és kiadására intézkedjék. 
 
Felelős:Hutter Jánosné jegyző 
Határidő: 2012.12.30. 
 
 
 

4./ Szándéknyilatkozat önkormányzati társulás 
fenntartásáról 

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán  
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: Rövid vita után a bizottság az eredeti határozati 
javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
Dr. Szájbely Ernő levezető elnök: Szavazásra teszem fel a bizottsági javaslat szerint a 
határozati javaslat elfogadását.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 egyhangú igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
272/2012. (XII.04.) sz. KT. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
azon szándéknyilatkozatát fejezi ki, hogy 2013-tól 
továbbra is a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti 
Családsegítő Szolgálat (2645 Nagyoroszi Ady 
Endre út 17) által kívánja ellátni az önkormányzat 
területén a gyermekjóléti és családsegítő 
alapfeladatokat. 
Az előterjesztés mellékletét képező 
szándéknyilatkozat aláírására felkéri a 
polgármestert. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

5./ Bursa Hungarica pályázat elbírálása 
     Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: A bizottságunk határozatképesen ülésezett. 
Megtárgyaltuk a beérkezett pályázatokat. 16 pályázat érkezett be, ez kevesebb az 
átlagosnál. Az idén változott a pályázat beadási módja, internetes felületen kellett 
regisztrálni, jelentkezni, lehet, hogy ez az oka a kevesebb pályázatnak. A bizottság javaslata, 
hogy mind a 16 pályázó kapjon támogatást. Az adható minimum összeget megemeltük. A 
keret összeg változik, 44.600 Ft-ra módosul a havi díj. Nem ismertek a jövő évi költségvetés 
fő számai, ezért javasolja a bizottság a kevesebb havi díj elfogadását. A szociális 
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rászorultság figyelembevételével, pontrendszer alapján teszi meg javaslatát a bizottság, amit 
elfogadásra javasolunk a Képviselő-testületnek.  
 
Dr. Szájbely Ernő levezető elnök: Szavazásra teszem fel a Bursa Hungarica pályázat 
elbírálásával kapcsolatos bizottsági javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 egyhangú igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
273/2012. (XII.04.) sz. KT. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázatokat, és a Szociális Bizottság javaslatát 
figyelembe véve az alábbi határozatot hozta: 

 
BURSA "A"   

Antalics Brigitta Jászteleki u. 22. 2000 
Balla Bianka Nógrádi u. 24. 2000 

Busai Brigitta Mikszáth K. u. 9. 4500 
Gyarmati Dávid Attile Takarék u. 17. Fsz2 4000 
Kertész Renátó Rákóczi út 43. Fsz2. 5100 
Maczali Dániel Korányi u. 3/2 fsz1 2000 
Matus Rajmund Takarék u. 13. 2/6 2000 
Misik Tamás Petőfi u. 25. 2000 
Németh Edina Jókai út 9. 2500 
Pekáry Anna Radnóti u. 1. 2000 
Rakonczai Réka Börzsönyi út 15. 2000 
Sági Bence Jászteleki út 3. 2000 
Sági Fanni Takarék u. 12. 3500 
Szabó Anna Zsófia Nyárfa u. 1/A 3000 
Szabó Flóra Nyárfa u. 1/A 3000 
Veres Bálint Korányi F. u. 1/C 3000 
Összesen  44600 
 
Felelős: Tömör Józsefné aljegyző a Támogatáskezelő, valamint a pályázók értesítésére 
Vargáné Fodor Rita a kifizetésre 
Határidő: 2012. december 17. pályázók értesítésre 
 2012. december 21. Támogatáskezelő értesítésére 
 2013. január 31. támogatás első 5 havi összegének kifizetésére 
 2013. augusztus 31. támogatás második 5 havi összegének kifizetésére 
 

 
6./ Tájékoztató továbbképzési megállapodások 

megkötéséről 
        Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző  
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: Ismertetem a határozati javaslatot, amit a bizottság 
elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.  
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Dr. Szájbely Ernő levezető elnök: Szavazásra teszem fel az ismertetett határozati 
javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
274/2012. (XII.04.) sz. KT. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
148/2012.(VII.06.) Kormány rendeletben foglaltak 
alapján készített továbbképzési megállapodást 
megismerte, és a jegyző tájékoztatását – 3 fő 
közszolgálati tisztviselő kormányablak ügyintézői 
képesítés megszerzésére vonatkozó - 
továbbképzési megállapodásnak megkötését 
elfogadja. 
 
 

 
7./ Tájékoztató követelések állományáról 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: Hosszas vita alakult ki a napirend tárgyalása alatt. A 
bizottság fontosnak tartja ….. A kérdések felvetői a válaszokat megkapták az ülésen, így 
azokat nem ismételném. Némi módosítást javasolunk a határozati javaslatban. (Ismerteti a 
módosított határozati javaslatot). A bizottság javasolja a módosított határozati javaslat 
elfogadását a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Szájbely Ernő levezető elnök: Szavazásra teszem fel az ismertetett módosított 
határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 egyhangú igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
275/2012. (XII.04.) sz. KT. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat 
követelésállományáról készített tájékoztatót. A 
Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület a követelésállomány 
csökkentése érdekében valamennyi érintettől - a 
jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembe 
vétele mellett - aktív közreműködést és 
számokban kimutatható eredményes munkát vár.    
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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8./ Egyebek 
 

Dr. Szájbely Ernő levezető elnök: Megállapítom, hogy az Egyebek napirenden belül kérdés, 
észrevétel, javaslat nem hangzott el. 
 
 
Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 20 óra 05 perckor bezárom.  
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Dr. Szájbely Ernő                                                                                  Hutter Jánosné 
   levezető elnök                                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                    Majnik László 
     jkv. hit.                                                                                                 jkv.hit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


