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4. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2013. január 25. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                         Dr. Katona Ernő alpolgármester 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 

 Girasek Károly képviselő 
 Hegedűs Ferenc képviselő 
Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
 Tömör Józsefné aljegyző 
 Vargáné Fodor Rita pü.csv. 
 Intézményvezetők 
 Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 3 fő érdeklődő 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 7 fő 
jelenlétével ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek 
Károly, valamint Majnik László képviselő urakat javasolom. A javaslatot 7 egyöntetű igen 
szavazattal jelenlévők elfogadták.  
 
Ismertetem a napirendi pontokat. Megállapítom, hogy a mai ülés napirendi pontjait a 
Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 

1) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
2) Polgármester 2013 évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása  

Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

3) Központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának eredménye  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

4) „Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település 
rehabilitációja” című pályázat kommunikációs feladatainak ellátására 
benyújtott pályázatok eredménye   

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
5) Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása – Iskola tér 1. 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
6) Járóbeteg szakellátási feladat ellátása 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

7) Bankszámlaszerződés módosításának jóváhagyása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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8) Rétsági polgárőr egyesület 2012. évi támogatási megállapodásainak 

módosítási kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
9) Rétság Városi Sportegyesület kérelme 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

10) Laktanya út közvilágítás bővítése 
Előterjesztő: Nagy Miklós ép.hat előadó 
 

11) Piac hasznosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

12) DMRV Zrt. részvényvásárlás felajánlása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

13) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és 
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

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

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

15./ Tereske Község Önkormányzattal közös hivatal létrehozása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
16./ Szerződések, megállapodások 

Előterjesztő: Végh József igazgató 
 
17./ Egyebek 

 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

1) Laktanya telephelyének megvásárlásával kapcsolatos kártérítési igény 
ügyvédi megbízás 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

1./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása  
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottságunk január 22-én, 8 fő jelenlétével 
határozatképesen ülésezett. A költségvetésen a legutolsó módosításokat kell átvezetni, mind 
a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ezért került elénk a napirend. Ezek egyrészt központi 
támogatás, másrészt átvett pénzeszközök. A kiadásoknál a testületi kötelezettségvállalás 
átvezetése, intézményi előirányzat változásokat, technikai változásokat kell módosítani, 
valamint a vis major jegyzőkönyvek tartalma alapján a pótelőirányzatokat kell átvezetni. 
Összességében el lehet mondani, hogy a változások átvezetésével a költségvetés kiadási 
előirányzata 19.121 eFt-tal csökken. Bizottsági ülésen néhány adat, szám került 
pontosításra. Néhány kérdés hangzott el, amire a választ megkaptuk. Vita nem volt a 
témával kapcsolatban,  már megtörtént dolgok átvezetése történt meg.  2012. februárjában, 
amikor a Képviselő-testület elfogadta a város költségvetését, akkor 10 mFt-os fejlesztési 
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hiány, illetve valamivel több, mint 64 mFt-os működési hiány szerepelt a költségvetésben. Az 
adatok alapján a legfontosabb fejlemény, hogy mind a 10 millió forintos fejlesztési, mind a 64 
millió forintos működési hiány eltűnt, sikerült az ledolgozni. Sőt viszonylag jelentős tartalékkal 
tudunk ennek az évnek nekivágni. Hozzászólásokban megfogalmazódott, hogy ez arra utal, 
hogy a tavalyi évben is igen szigorú, és takarékos gazdálkodás folyt a költségvetés 
végrehajtása kapcsán, amit az idén is folytatni kell. A bizottság egyhangú szavazással a 
2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Az előző testületen mindig számon kértek több millió forintot, 
hogy hol van az a pénz. Most tudomásul kell venni, hogy akkor mentek a beruházások, az 
elmúlt két évben meg még nem volt beruházás. Ez egy normális dolog, hogy most 
megmaradt a pénz, ez természetes dolog. Másfél milliárd forintot kerestek rajtunk, nem 
pocsékolt az előző testület sem.  
 
Girasek Károly képviselő: Nem kívántam hozzászólni a napirendhez, de röviden annyit, 
hogy ez nem a zárszámadás. Tartalmilag majd valamikor márciusban értékeljük az elmúlt 
évet. Amiről Hegedűs úr beszél, nem része ennek a napirendnek, más alkalommal lehet 
erről beszélni. Ez kizárólag technikai jellegű módosítás, ami most történik. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a PVB javaslata alapján a rendelet 
tervezet elfogadását.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyöntetű 
igen szavazattal, a 2012. évi költségvetésről szóló, a 
14/2012.(VI.15.), 15/2012.(VIII.15.), 17/2012.(IX.21.) és 
22/2012.(XII.11.) számú rendelettel módosított 2/2012.(II.21.) 
rendelet módosításáról megalkotta 1/2013. (I.25.) számú 
rendeletét. 
 
 

2./ Polgármester 2013. évi szabadság ütemezési 
tervének jóváhagyása 

      Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület munkatervének megfelelően 
Polgármester úr megadta a 2013. évre vonatkozó szabadság ütemezését. Éves összes 
szabadsága 39 nap. Elhangzott a bizottság ülésén, hogy ez egy terv, amit az élet átírhat. A 
bizottság egyöntetű 8 igen szavazattal a terv elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a szabadság ütemezésével kapcsolatos 
bizottsági ajánlást. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
10/2013. (I.25.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester 2013. évi szabadságütemezési tervét 
megismerte, és a tervnek megfelelően az alábbiak 
szerint jóváhagyja: 

 
Január 15,29 2 nap 
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Február 5, 12, 26 3 nap
Március 5,26 2 nap
Április 9,30 2 nap
Május 14,28 2 nap
Június 11,24-28 6 nap
Július 22-31 8 nap
Augusztus 1,2 2 nap
Szeptember 10,11 2 nap
Október 8,9, 24,25 4 nap
November 26,27 2 nap
December 23, 27, 30,31 4 nap
Összesen:  39 nap

 
 
 

3./  Központi háziorvosi ügyelet 
közbeszerzési eljárásának eredménye 

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez a történet tavaly indult, amikor a balassagyarmati kórház 
állami fenntartásba került, bejelentette, hogy a központi háziorvosi ügyeletet nem tudja a 
továbbiakban ellátni. 19 másik önkormányzattal kellett ezt a feladatot átbeszélni. Testületi 
döntés született arról, hogy közbeszerzési eljárást kell kiírni a kötelező önkormányzati feladat 
ellátására. A közbeszerzési eljárás az ellátandó körre terjedt ki. Az eljárás során 
önkormányzatunk gesztori feladatokat vállalt. A közbeszerzés lebonyolításával a MedlineS 
Kft-t bíztuk meg. Az ajánlattételi idő határidejének lejártáig 3 pályázat érkezett: Junimed Kft., 
V.I.P. Ambulance Kft, valamint Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. nyújtotta be ajánlatát. A 
Közbeszerzési Szabályzat értelmében a Képviselő-testület Közbeszerzési Bíráló Bizottságot 
hozott létre. Ez a Bizottság 2013. január 18. napján megtartotta ülését, ahol valamennyi 
bizottsági tag részt vett, a Bizottság határozatképes volt. Megállapította, hogy az ajánlatok 
felbontása szabályos volt. A három ajánlattevő közül két vállalkozás, a Régió Ügyeleti 
Központ Nonprofit Kft., és a V.I.P. Ambulance Kft. nem, vagy csak részben tett eleget 
hiánypótlási kötelezettségének, ezért ajánlatukat érvénytelennek kellett minősíteni. A 
Junimed Kft. ajánlata érvényes volt, ezért a Közbeszerzési Bíráló Bizottság a közbeszerzési 
eljárás nyertesének minősítette. A PVB ülésen ezzel kapcsolatosan a Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság elnöke elmondta, hogy igen komoly szakember gárdával került kiegészítésre a 
bizottság. A MedlineS Kft. végig jó partner volt a feladat lebonyolítása alatt.  Pontosan, 
precízen végezték munkájukat. A bizottság a minden tekintetben megfelelő ajánlatot 
javasolja elfogadni. Elhangzott, hogy milyen fontos szempontok voltak figyelembe véve a 
közbeszerzési eljárás folyamán. Mindenképpen figyelembe lett véve a 20 önkormányzat 
érdeke, a fejkvóta csökken, 33/fő-ről 29 Ft/fő lesz. Az ügyelet teljes felszerelését, 
felszereltségét a vállalkozás biztosítja, tehát nem terheli az önkormányzatokat. A gépkocsik 
biztosítása sem fogja az önkormányzatokat terhelni. Bizonyos értelemben természetesen 
Rétság érdekei is figyelembe lettek véve. Ezentúl nem mi fizetjük egy összegben az összes 
díjat, minden településsel külön köt szerződést a működtető. Így Rétságnak a továbbiakban  
nem kell megelőlegeznie a ki nem fizetett összegeket. Figyelembe lettek véve a területen 
dolgozó háziorvos kollégák érdekei is, nem lesz kötelező ezentúl ügyeletet vállalniuk. A 
felhívásban a szakmai követelményeket igyekeztünk magasra emelni. Végül is sikeres volt a 
pályázat. Ha minden simán megy, március elején indulhat az új központi háziorvosi ügyelet. 
A határozati javaslatot ismertetem, ennek elfogadását javasolja a bizottság. Név szerinti 
szavazás szükséges ebben a témában. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottsági ülésen megköszönték minden résztvevő munkáját, 
nem utolsó sorban Pénzügyi Bizottság elnökének munkáját. A szakember gárda nagyon 
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szerencsésen alakította a folyamatot. A növekvő árak mentén négy forinttal csökkenni fog a 
lakosságarányos hozzájárulás.  
 
Név szerinti szavazás után. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
11/2013.(I.25.) számú KT határozat: 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rétság Város és a hozzá 
csatlakozott települések közigazgatási területén központi háziorvosi ügyeleti ellátása, mind a 
gyermek, mind a felnőtt lakossága számára” megnevezésű és a  KÉ-17397/2012. kódszámú 
közbeszerzési eljárás folyamán benyújtott ajánlatokról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig (2012.12.11.10:00), 
a felhívásban megadott helyszínre (lezártan), 3 ajánlat érkezett az alábbi ajánlattevőktől: 
 

beadá
si 
sorszá
m 

Ajánlattevő - neve címe 

1.  Junimed Kft. 2626 Nagymaros,Őz u.19. 

2.  V.I.P. Ambulance Kft. 1125 Budapest, Gyöngyvirág u. 
21. 

3.  Régió Ügyeleti Központ 
Nonprofit Kft. 

1146 Budapest,  Istvánmezei út 
2/c   VIII.228. 

 
Ajánlatkérő számára a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló anyagi fedezet összege 
az OEP finanszírozáson felül 36 Ft/fő/hó. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltak szerint létrehozott 
Közbeszerzési Bírálóbizottság elvégezte az ajánlatok ellenőrzését és értékelését.  
 
A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bírálóbizottság szakvéleményét és döntési javaslatát is 
elfogadva megállapítja, hogy a következő Ajánlattevők ajánlatai érvénytelenek: 
 
Ajánlattevő - neve címe Érvénytelen 
Régió Ügyeleti Központ 
Nonprofit Kft 

1146 Budapest,  
 Istvánmezei út 2/c   VIII.228. Kbt. 74.§ (1) e) 

V.I.P. Ambulance Kft. 1125 Budapest, Gyöngyvirág u. 
21.  Kbt. 74.§ (1) d) e) 

 
A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bírálóbizottság szakvéleményét és döntési javaslatát is 
elfogadva megállapítja, hogy a következő ajánlattevő ajánlata érvényes (ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére is): 
 
Ajánlattevő - neve címe 

Junimed Kft. 2626 Nagymaros Őz u.19. 
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Az eljárás nyertese: Junimed Kft. 2626 Nagymaros Őz u.19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
ajánlatával. 
 
A Képviselő-testület felkéri az eljárás lebonyolításával megbízott MedlineS Kft.-t, hogy a 
fentieknek megfelelően készítse el az eljárás eredményéről készítendő „összegezés”-t, a 
Kbt. előírásai szerint küldje meg azt az ajánlattevők részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az ajánlattételi 
dokumentációban jóváhagyott szerződést a Junimed Kft-vel a törvényes határidő betartása 
mellett aláírja. Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az új szerződés aláírásával 
egyidejűleg a Balassagyarmati Kenessey Albert Kórházzal kötött központi háziorvosi ügyeleti 
ellátásra szóló szerződést mondja fel. 
Felkéri a polgármestert, hogy az ügyeleti ellátással érintett önkormányzatokat értesítse a 
közbeszerzési eljárás eredményéről. 
 
 
Határidő: határozat megküldésére 2012. január 31., majd szöveg szerint 
Felelős: határozat megküldésére Tömör Józsefné aljegyző 
             Junimed Kft-vel szerződés aláírásáért és a Kenessey Albert Kórházzal 

kötött szerződés felmondásáért Mezőfi Zoltán polgármester  
 
 

4./ „Rétság város központi településrészének  
funkcióbővítő település rehabilitációja” című  
pályázat kommunikációs feladatainak ellátására 
benyújtott pályázatok eredménye 

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A pályázattal kapcsolatos kommunikációs feladatok 
elvégzésére kiírt beszerzési eljárás véget ért. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a beérkezett 
három pályázatot áttekintette. Két pályázat érvényes, egy nem a megfelelő tartalommal 
nyújtotta be, így az érvénytelen. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy egyszer ezt a 
meghívásos pályázatot lebonyolítottuk, de időközben megváltozott beltartalom miatt új 
ajánlatokat kellett bekérni. Ez az ajánlatkérés nem tartozik a Közbeszerzési törvény alá.  
Bizottsági ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke elmondta, hogy a borítékok 
bontása múlt hét pénteken megtörtént, a három ajánlattevő közül kettő megfelelt a kiírásnak. 
A harmadikat érvénytelennek kellett minősíteni. Az érvényes pályázatok értékelésében 
ugyanazt a metodikát próbálták követni, mint az eddigi más eljárásoknál. A bizottság az 
értékelés alapján a Gödöllői Innovációs Központ Kft. ajánlatát javasolja elfogadni. 
Másodiknak pedig a Stratégiai Fejlesztési Központ Kft.-t jelölték meg. A beadott ajánlatok 
közül az Investment 2000 Bt. ajánlata érvénytelen volt. A PVB is ugyanezt a sorrendet 
javasolja megállapítani a Képviselő-testületnek.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottsági ajánlást, miszerint a 
Gödöllői Innovációs Központ Kft. lássa el a kommunikációs feladatokat.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
12/2013.(I.25.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta „Rétság város központi 
településrészének funkcióbővítő település 
rehabilitációja” című pályázattal kapcsolatos 
kommunikációs feladatok elvégzésére kiírt beszerzési 
eljárásról szóló előterjesztést. 
 
„Rétság város központi településrészének 
funkcióbővítő település rehabilitációja ” című 
projekt kommunikációs feladatok elvégzése 
vállalkozási szerződés keretében tárgyú beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
A beszerzési eljárásban érvényes ajánlatot tevőként a 
Gödöllői Innovációs Központ Kft-t, és a Stratégiai 
Fejlesztési Központ Kft-t nevezi meg. 
A beszerzési eljárásban az Investment 2000 Bt 
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
 
A nyertes ajánlattevőként az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott bírálati szempont – összességében 
legelőnyösebb ajánlat – alapján a Gödöllői 
Innovációs Központ Kft-t hirdeti ki.  
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőként az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
bírálati szempont – összességében legelőnyösebb 
ajánlat – alapján a Stratégiai Fejlesztési Központ 
Kft-t hirdeti ki.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi 
felhívás mellékletét képező vállalkozási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: 2013. január 28.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

5./ Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása – Iskola tér 1. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megküldte 
bérleti szerződés-tervezetét az Iskola tér 1. szám alatti épületre. A tervezetet áttekintettük, 
illetve a megküldött anyaghoz viszonyítottan néhány módosító javaslattal éltünk. A 
módosított tervezet került megvitatásra a tankerület igazgatójával. A bizottsági ülésen 
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elhangzott, hogy a beterjesztett tervezet egy korrekt megállapodás tervezet. Néhány 
pontosítás történt. Ezt a tervezetet a bizottság egyhangúlag támogatja, azzal a kikötéssel, 
hogy amennyiben változás történik, annak a testület elé kell kerülnie.  A mai napon 
egyeztetés volt a tankerült vezetőjével, ennek eredményeképpen most elénk került egy 
újabb verzió. 
 
Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.: Kisebb módosítások történtek, pl. a KIK adószáma 
megváltozott. Hivatkozunk egy 1-es sz. mellékletre, ez már a decemberi megállapodás 
mellékletét is képezte. A 8-as pont kerül bővítésre. Felmerült a bizottsági ülésen, a KIK 
kössön az épületre felelősségbiztosítási szerződés. Július egy után tudják ezt megoldani. 
Egy új pont kerülne be, a KIK vállalja, hogy a városi önkormányzat számlája alapján 2013. 
január 1. napja után keletkezett költségeket megtéríti. Beépülne, hogy amennyiben a KIK 
részére önkormányzatot terhelő számla érkezik, úgy az önkormányzat vállalja, hogy a KIK 
részére számlázás alapján 8 napon belül megtéríti. A 26-os pont kiemelésre került, most 
vissza kell emelni. Kapcsolattartó személye pontosításra került, Nagyné Barna Orsolya 
személyében. Átmeneti időszakra fűtő és karbantartó biztosítását kérték, a PVB nem látja 
biztosítottnak az emberek átadását, feszített a létszám a hivatalnál. Tankerület vezető 
asszony kérése, hogy kerüljön bele a megállapodásba, hogy 2012. december 31-ig Rétság 
Város Önkormányzat Városüzemeltetési csoportja látta el a fűtés és karbantartási 
feladatokat. Ezeknek a feladatoknak az ellátását 2013. január 1. naptól a Városüzemeltetési 
Csoport vállalni nem tudja. A PVB ülésen február 28-at jelöltük meg határidőnek a közüzemi 
és egyéb szerződések átírására. Tankerület vezető asszony elmondta, ez biztos nem tud 
megvalósulni. Az iskolák Alapító okiratokat előbb meg kell szüntetni, ezt követően kaphat a 
KIK alapító okiratokat az intézményekre, másrészt a közüzemi szolgáltatóknál nagyon nagy 
mennyiségű hasonló igény jelenik most meg. Kérik, június 30-ra változtassuk meg a 
határidőt.  
 
Girasek Károly képviselő: Délután kaptam excell táblákat, ezzel kapcsolatban is 
kérdeznék. Van változás. Együtt kell működni a KIK-kel, a helyi szakemberekkel is. Az 
együttműködés kereteit szigorúra fognám azért. Gyakorlati értelemben nem igazán mennek 
rendben a dolgok. Az önkormányzatnak nincs olyan szabad embere, aki a fűtést és a 
karbantartási feladatokat el tudná végezni. Rétságnak, ha beindul a beruházás lehetnek 
likviditási gondjai, nem állhatnak kint a pénzei. Adódhat olyan helyzet, hogy mi kifizetjük a 
számlákat, és emiatt a város kerül nehéz helyzetbe. Átutalási rendet megfordítanám. A 
mellékletek nekem furcsák. Azt írja a törvény, hogy „leltár szerint átadja az intézményben 
lévő berendezéseket”, és ha pár év után vissza kell adni, akkor felújítva, működőképesen 
ugyanezeket  visszaadja a városnak. Van pl. a zongora, ami pianino és nem zongora, a 
zeneiskola tulajdona. Szerepel a leltárban. Tisztázatlan a jogi helyzete. Bútorok sem 
szerepelnek. Térkép, biológiai, kémiai eszköz sincs benne, nincs benne a csontváz, és 
fatábla sem. Ez a lista alaposan pontosításra szorul. A megállapodásba nem való, hogy 
eddig a fűtési és karbantartási feladatokat ki végezte. Ha kérik, határozatban lehet rögzíteni, 
de a megállapodásnak ez nem tárgya. A megállapodást megszavazom, de pontosítások 
szükségesek a leltárral kapcsolatban.  
 
Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.: Igazgató asszony kérése, hogy kerüljön be, hogy 2011-
ben volt az iskolánál egy karbantartó. Véleményem, hogy a 2011. már történelem, annak 
semmi helye egy 2013-ban megfogalmazott vagyonátadási szerződésben. Felajánlottam, 
hogy levélben leírjuk ezt a történetet, ha ez segíti Őt. Elmondta, hogy Budapesten leveleket 
nem olvasnak, csak megállapodásokat. Nincs igazgató asszonynak létszámkerete, így nem 
tud felvenni fűtőt és karbantartót sem.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Nagy változás nincs, inkább csak technikai kérdések. A 
június 30-i határidő tartható. Valóban nem tárgya a szerződésnek, hogy eddig mi hogyan 
működött. Határozatban sem tudom elképzelni, hogy ezt megfogalmazzuk. Az eltéréseket 
tisztázni kell a tárgyak tekintetében.  
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Hegedűs Ferenc képviselő: Azt mondom, a hosszú barátság titka a szoros elszámolás. 
Amennyiben lehet, segítsük az igazgató asszonyt, nyugodtan át tudjuk vállalni a 
költségeket, és leszámlázzuk feléjük. Hosszú távon sokat segíthetnek Ők is nekünk, 
békességben segítsük a menetet. Az állam átvállal 95 mFt hitelt, mi meg ilyen kis dolgon 
vitázunk.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: 95 mFt adósság átvállalás történt Rétság esetében. A kezdeti 
nehézségekben segítenünk kell, ez a minimum. Együttműködésre vagyunk rendelve.  
 
 
Girasek Károly képviselő: Az állam kifizetett adósságot, de csökkentette a költségvetést. 
Én is azt mondom, hogy segítsünk, de van jogi probléma. Nincs fűtői papír, nincs jogunk 
alkalmazni az iskola számára egy embert. Konkrét személyeket kértek, az egyik a hó 
eltakarítást végzi, hajnaltól, estig.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Csúsztat a képviselő úr. Az állam azért vesz el a normatívából, 
mert nem nekünk kell kifizetni. A 95 mFt-ot adta, a kettőt nem szabad összekeverni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazás következik, aki egyetért a kiegészített szerződés 
tervezettel, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
13/2013.(I.25.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő, az Iskola tér 1. szám alatti 
épületre vonatkozó Vagyonkezelési Szerződést, azt 
az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

6./ Járóbeteg szakellátási feladat ellátása 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2012. év végén megjelent egy törvény, amely értelmében a 
járóbeteg szakellátások tekintetében az állam az egészségügyi szakellátási kötelezettségét 
2013. május 1. napjától gyakorolja. Kivéve, ha a helyi önkormányzat úgy dönt, hogy 3013. 
április 30. után is ellátja a járóbeteg-szakellátási feladatot. Tartalmazza ez a törvény, hogy 
2013. február 15-ig az érintett önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell, hogy átadják-e az 
államnak a járóbeteg szakellátási feladatot, vagy megtartják. Amennyiben február 15-ig nem 
dönt az önkormányzat, úgy automatikusan 2013. május 1-től az állam fogja átvenni a 
járóbeteg szakellátással kapcsolatos feladatokat. Az ezzel kapcsolatos kormányrendelet 
megjelenése január végére várható az ígéret szerint. A bizottsági ülésen az alábbiak 
hangzottak el. Az egészségügynek az állami átvétele a kórházak tekintetében már 
megtörtént, illetve a hozzájuk csatlakozó, velük egységben dolgozó járóbeteg szakellátó 
intézmények is már állami fenntartásba kerültek.  Jelenleg az országban kb. 260 önálló 
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járóbeteg szakellátó van, ami nem állami fenntartás alatt van. Ebből a jelenlegi körben kb. 
120 az érintett járóbeteg szakellátó. Változik a módszer, az érintett járóbeteg szakellátóhoz 
közeli kórház lesz megbízva azzal, hogy ezt a folyamatos végigvigye. Az intézmények az 
adott kórháznak bizonyos telephelyeként fognak működni. A mi esetünkben két kórház jöhet 
szóba, Balassagyarmat és Vác. Nagy valószínűséggel a Váci Kórháznak lenne a mi 
járóbeteg szakellátónk egy bizonyos telephelye, amennyiben az önkormányzat úgy dönt, 
hogy nem kívánja tovább működtetni azt. Ezekben az esetekben az ingó és ingatlan vagyon 
is átveszi az állam, nem úgy, mint az iskolák esetében. Szintén a törvény tartalmazza, hogy 
„tiszta” járóbeteg szakintézményt vesz át az állam, ez azt jelenti, hogy az alapellátási 
szolgálatoknak onnan költöznie kellene. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy célszerű lenne 
megvárni a törvény megjelenését, és az abban foglaltak ismerete után dönteni. Az ülésen 
kétféle vélemény alakult ki. Az egyik abból indult ki, hogy nem önkormányzati feladat a 
járóbeteg szakellátás működtetése, ez állami feladat. A jövő elég bizonytalan olyan 
értelemben, az egészségügyi finanszírozás hozhat olyan helyzetet, hogy az 
önkormányzatnak a működtetéshez sokat kell hozzátenni. A másik vélemény az volt, hogy 
az önkormányzat 5 éves kötelezettséget vállalt ennek az intézménynek a működtetésére, 
amelyből még három év hátra van. 5 év után nem kötelező úgy működtetni, ahogy most 
van, akár más egészségügyi szervezetek is vállalkozhatnak rá. Fontos érv az, hogy jó 
szakembereket sikerült a járóbeteg szakellátóba összeszedni, ha a kórházhoz kerül, nem 
biztos, hogy ez így marad. 3 év múlva a város szabadon döntheti el, milyen formában 
folytatódjon a működtetés tovább, akár bevételt is hozhat a városnak. A másik hozzászóló 
kifejtette, hogy az átvétel a vagyonnal együtt történik, és Rétság város már nagyon sokat 
költött az intézményre, 140-150 mFt van már benne. Túl nagy az eddigi ráfordítás, hogy 
most átadjuk az államnak. Volt aki azt mondta, hogy az öt éves működtetési 
kötelezettségünket nem írhatja felül a rendelet. Végül is a bizottság javaslata, hogy tartsuk 
meg a járóbeteg szakellátó működtetését, a tavalyi év bebizonyította, hogy önfenntartó 
tudott lenni az intézmény, az önkormányzatnak támogatást a működéshez nem kellett adni. 
Komoly vagyonról van szó, jó lenne, ha az önkormányzat tulajdonában maradna. A 
következő érv az volt, hogy ha nálunk marad, az önkormányzat megőrizheti a befolyását a 
szakmai működésre, a szakmai színvonalra. A nagy értékű gépek cseréjére sem a 
közeljövőben kerülne sor, várhatóan 15 évig használhatóak.  Jó lenne, ha nem kellene újra 
helyet biztosítani az alapellátásnak, a védőnőknek, orvosi ügyeletnek stb. Komoly kiadást 
jelentene ez az önkormányzat számára. Ismertetem a határozati javaslatot, amelyet a 
bizottság elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Még három évig működtetnünk kell az intézményt, hisz 
kötelezettséget vállalt rá az önkormányzat. Ennek a kötelezettségnek az eltörlése a mai 
napig nem történt meg, ezért másként én jó magam nem tudok szavazni, csak úgy, hogy 
meg kell tartani a járóbeteg szakszolgálatot.   
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Sok bizonytalansági tényező van. Nem jelent meg még a 
rendelet, részleteket nem tudni. Ugyanakkor vannak olyan hangok, hogy az alapellátást is 
államosítani akarják úgy, hogy beintegrálják a területileg illetékes sürgősségi helyekhez. Ez 
sincs még kidolgozva. Érdekes helyzetek alakulhatnak ki. Ennek a járóbeteg szakellátónak 
sok ellenzője volt, örülök, hogy az idő azokat igazolta, akik emellett döntöttek. Érdemes 
megtartani, amiből még hozhatunk pluszt a városnak. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Örömmel hallom, hogy az önkormányzat ragaszkodik a 
járóbeteghez. De amit tudni kell, ha valaki kapott emiatt hideget, meleget, az én vagyok. 
Nagyon bánt, hogy megbántottak ezzel a dologgal, tisztelet a kivételnek. Én nem fogom 
megszavazni soha, hogy maradjon az önkormányzatnál, pontosan azért, mert én kaptam a 
legtöbbet ezért. És én nem szavazom meg, bármi lehet, kitilthattok, bármit tehettek. Úgy 
érzem, hogy én most meghazudtolnám magam, ha úgy szavaznék. Úgy lett beállítva, 
minden adósság nekem köszönhető, 250 milliós adósságot hoztam a városnak. Most nyíltan 
meg kell mondanom, örülök, hogy elviszi az állam bácsi, nem lesz rá gond, nem fogja 
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terhelni az önkormányzatot. Az volt eddig mondva, azért nem tudunk adni, mert a járóbeteg 
mennyi pénzébe kerül az önkormányzatnak. Tudtam, hogy nem fog annyiba kerülni, jól 
működik hála Istennek, jól élnek benne. Én felvállalom, bárki bármilyen szankciókat tesz, 
hogy nem szavazom meg, hogy maradjon. Pontosan azért, mert annyi bosszúságot okoztak 
nekem ezzel kapcsolatban. Megköszönöm az előző testületnek, hogy megvalósult. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Álljunk meg Uraim. Nem kellene generálni ezt a vitát. Majd 
lesz olyan napirend, ahol el lehet ezeket a dolgokat mondani. Ez nem verseny, ki mennyi 
hideget meleget kapott ezzel kapcsolatban, mert ha valaki kapott az én voltam, hat 
másiknak is elég lenne. Én ezt a vitát itt most lezárom, szavazni fogunk.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Nem szerencsés, és arra kérek szépen mindenkit, hogy a 
jövőben tartózkodjon attól, hogy egy-egy napirend kapcsán ilyen hozzászólások 
hangozzanak el. Ez nem ehhez a napirendhez tartozik. A törvényben feltettek egy kérdést 
az önkormányzatnak, hogy megtartjuk, nem tartjuk az intézményt. Innentől kezdve régi 
sérelmeket felemlegetni nem idevaló. Mindenkinek van sérelme, ezekre nem kell 
visszamutogatni. Aki közéletben tevékenykedik mindenki kapott, és kaphat sebeket. A 
járóbeteg szakellátóról fog készülni egy teljes átfogó jelentés. A beruházást és a 
működtetést nem szabad összekeverni, két külön dolog. Annak idején 5 éves kötelező 
működtetésre köttetett szerződés, ezt nem írja most felül semmi. Ez egy speciális eset, 
lehet, hogy a rendelet ki fog térni az ilyen esetekre is. Kérem, ne a régi dolgokkal 
foglalkozzunk, menjünk, nézzünk előre. Az előttünk álló feladatokra figyeljünk, ne az 
indulatokat akarjuk felhergelni, annak nincs semmi értelme.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Teljesen igazad van főorvos úr, a különbség az, hogy vannak 
akik ebből anyagilag nagyon jól éltek, a beruházás alatt is, és most is. Én meg csak 
mocskolódást kaptam, pedig minden megtettem, amit lehetett. Én a beruházás alatt egy 
forintot sem tettem el, nem lehet azt mondani, hogy én a sleppemet ott tartom. Nekem 
vannak fájdalmaim, mert csak mocskolódást kaptam 5 éven keresztül, a mai napig is.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő elhagyja a termet.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Hegedűs úr elmondja, az Ő egyéni sérelmét. Ilyenekkel 
mindenki tele van. Itt mondom el akkor, hogy annak idején megjelent, hogy én a járóbeteg 
szakellátónak, mint felelős projekt vezetője voltam, és rengeteg pénzt vettem fel a projekt 
megvalósítása kapcsán. Alkalmam van most a nyilvánosság előtt elmondanom, hogy 
egyetlen egy forintot sem vettem fel a járóbeteg szakellátó megvalósítása kapcsán, soha, 
semmilyen címen. Teljesen mindegy ki mit ír, vagy írt, ez nem igaz. Én ezeket a sérelmeket 
nem fogom itt a testületi ülés napirendjei kapcsán előhozni, mert nem ide tartozik. Szerintem 
egyébként senkinek a „sleppje” nem dolgozik a járóbeteg szakellátóban. Egy a lényeg, hogy 
jól működjön a járóbeteg szakellátó. Az értékelést ráérünk akkor megtenni, ha az lesz 
napirenden. Köszönöm. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő visszaérkezett az ülésre.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a napirenddel kapcsolatos bizottság 
által javasolt határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta 
alábbi határozatát: 
 
14/2013.(I.25.) számú KT határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a járóbeteg-szakellátási feladatok állami 
tulajdonba adásával kapcsolatos előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a járóbeteg szakellátási 
feladatokat nem adja állami tulajdonba. 
2013. április 30-át követően is vállalja a feladat 
ellátását. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntést küldje meg 
az egészségügyért felelős miniszternek. 
 
Határidő: megküldésre 2013. február 8. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

7./ Bankszámlaszerződés módosításának jóváhagyása 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Technikai dologról van szó, az OTP megküldte a szerződés 
módosításokat. PVB elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
15/2013.(I.25.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az OTP Bank NYRT. által 
kezdeményezett bankszámlaszerződés módosításról 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a bankszámlaszerződés 
módosításhoz az előterjesztéshez csatolt tervezet 
szerint hozzájárul. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, Tömör 
Józsefné aljegyzőt, Dr. Szájbely Ernő 
intézményvezető főorvost, Vinczéné Szunyogh Judit 
óvodavezetőt és Végh József igazgatót a szerződés 
módosítás aláírására. 
 
Határidő:  2013. február 10. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
             Tömör Józsefné aljegyző 
             Dr. Szájbely Ernő int.vezető főorvos 
             VinczénéSzunyoghJuditóvodavezető 
             Végh József igazgató 
 
 

8./ Rétsági Polgárőr Egyesület 2012. évi  
támogatási megállapodásainak módosítási kérelme 

     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az előző napirendhez hasonlóan technikai kérdésről van 
szó. A Polgárőr Egyesület 2012. évre kapott 450.000 Ft támogatást, illetve Jávorka János 
képviselő úr ajánlotta fel két havi tiszteletdíját. A támogatás felhasználását szeretnék 
másként eszközölni, mint ahogyan az eredeti megállapodásban az szerepel. Ismeretes, hogy 
a térfigyelő kamera rendszer kiépítése folyik, szeretnék erre felhasználni az összeget. A 
bizottság a két kérelmet egyöntetű szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Jávorka János képviselő: 4 kamera fel van szerelve, remélhetőleg 1-2 héten belül 
folyamatosan fog üzemelni. Év második felében 4-5 kamerával szeretnénk bővíteni a 
rendszert.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a PVB javaslatát.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
16/2013.(I.25.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület - 2012. évi 
önkormányzati támogatás felhasználásának 
módosítására vonatkozó - kérelmét, azt támogatja.   
 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 107/2012. 
(V.18.) sz. Kt. határozattal megállapított  450.000 Ft,  
valamint  194/2012.( VIII.31.) KT. határozattal 
jóváhagyott 127.000 Ft önkormányzati támogatást a 
Polgárőr Egyesület  a térfigyelő kamerarendszer 
kiépítés pályázati önrészére használja fel.  
 
Hozzájárul, hogy a 107/2012. (V.18.) és 
194/2012.(VIII.31.)  KT. határozat alapján megkötött 
megállapodások  felhasználási jogcíme fentiek szerint 
módosításra kerüljön. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhasználási 
jogcím módosítását tartalmazó, a határozat 
mellékletét képező megállapodás módosításokat 
aláírja.   
 
Határidő: megállapodás módosításra 2013. 
január 31.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

9./ Rétság Városi Sportegyesület kérelme 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Évek óta visszatérő kérésről van szó, indok ugyanaz. PVB 
elfogadásra javasolja a kérelmet. Tavalyi támogatással elszámolt az Egyesület, 
megállapodásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tett.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, aki elfogadja a bizottság 
ajánlását, most szavazzon.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
17/2013.(I.25.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Városi Sportegyesület 350.000 Ft-os 
előlegfolyósítási kérelmét, azt támogatja.  
Az előleg összegéről külön megállapodást nem kíván 
kötni a Képviselő-testület, azt az éves támogatási 
összegről készített dokumentumban kell figyelembe 
venni.  
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

10./ Laktanya út közvilágítás bővítése 
       Előterjesztő: Nagy Miklós ép.hat. előadó 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az ELMÜ ÉMÁSZ azt kéri, hogy nyilatkozzon az 
önkormányzat, hogy a majdani megépítendő közvilágítás költségét az önkormányzat 
vállalja. Ez természetes kérés, a bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, aki elfogadja a bizottság 
ajánlását, most szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
18/2013.(I.25.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató 
Kft. „Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Intézet 
közvilágítás bővítés” megnevezésű, a Rétság 356/42 
hrsz.-út közvilágítás kivitelezési munkáinak 
megkezdéséhez szükséges világítási többletköltséget 
vállaló nyilatkozatról készített előterjesztést. 
A kivitelezési munkák megkezdéséhez 
szükséges világítási többletköltség vállalásáról 
szóló nyilatkozatot az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati 
Szolgáltató Kft. részére megadja. 
 
Határidő:2013. január 28. 
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

Szünet 
(17,20-17,30) 
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11./ Piac hasznosítása 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A piac hasznosítási folyamatának következő lépése a Helyi 
Építési Szabályzatban előírt beépítési terv elkészítése, valamint a kialakuló ingatlanok 
közművekkel történő ellátása. A tervezési és kivitelezési munkálatokra természetesen 
ajánlatokat kell bekérni, ezt tartalmazza az előterjesztés. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy 
mindenképpen el kellene indulnunk, hogy az érintett vállalkozók, akik a majdan kialakuló 
területeken különböző vállalkozásokat kívánnak létrehozni, ezért egy beépítési tervet el kell 
készíteni. Körbe kell járni azt a témát is, hogyan oldható meg a közművekkel való ellátása a 
Piac Udvarnak. Közművek alatt a víz és a hozzá kapcsolódó csatorna, valamint az 
elektromos ellátás megoldása az elsődleges. Ez minden vállalkozásnak létfeltétele. A gázzal 
kapcsolatos vélemény, hogy célszerű bevárni, hányan fogják igényelni. Ismertetem a 
határozati javaslatot, melyet a bizottság elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Tisztázni kellene a tulajdon viszonyokat. Egyébként van víz, 
szennyvíz és áram is a piac téren, ezeket a dolgokat tisztázni kellene.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Erről szól az előterjesztés. Mindenki partner abban, hogy a 
rendezetlen állapotot helyre tegyük. Fontos, hogy egységes látványkép legyen, ne össze-
vissza építsenek a vállalkozók. Fontos, hogy a közművek is ésszerűen legyenek bevezetve.  
 
Szavazásra teszem fel az ismertetett, PVB által javasolt határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
19/2013.(I.25.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Piac udvarban kialakuló ingatlanok 
hasznosításával kapcsolatos beépítési tervről, és 
közműellátásról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület árajánlatot kér a Kovaterv Kft-től 
az alábbi munkák elvégzésére 
 

- a Piac udvar területére a HÉSZ-ben előírt beépítési terv 
elkészítésére,  

- a Piac udvar területére közművázlat tervek elkészítésére 
az elektromos áram, víz és szennyvíz 
vonatkozásában, valamint előzetes költségbecslést 
ezen közművek kivitelezői munkáira. 
 
Határidő: 2013. január 28. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

12./ DMRV Zrt. részvényvásárlás felajánlása 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A DMRV Zrt. az Önkormányzattal létrehozott üzemeltetési 
szerződés alapján végzi a település ivóvíz és szennyvízhálózatának üzemeltetését, és 
ivóvíz és csatornaszolgáltatást biztosít. Új jogszabály született, ennek értelmében a 
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Regionális Vízmű Társaságok a már üzemeltetés alatt álló települési viziközműveket akkor 
üzemeltethetik tovább, ha az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonosi részesedéssel 
rendelkezik a Társaságban. Ezért a DMRV Zrt. megvásárlásra ajánlja fel 1 db részvényét, 
melynek névértéke és vételára 11.000 Ft. A részvény megvásárlásával lehetővé válik a 
jogszabályi előírásoknak való megfelelés, a fogyasztók ivóvíz és csatornaszolgáltatása 
továbbra is biztosítható. Bizottsági ülésen egy kérdés hangzott el, hogy nem 
vásárolhatnánk-e kettő darabot, azóta tudott lett, hogy csak egy van eladó.  
 
A bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű  igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
20/2013.(I.25.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a DMRV Zrt. saját részvényének 
megvásárlására irányuló felajánlását, azt támogatja. 
 
A DMRV Zrt. tulajdonában lévő 1 db 11.000 Ft, azaz 
tizenegyezer forint névértékű, névre szóló, 
dematerializált saját törzsrészvényt megvásárolja 
11.000 Ft, azaz tizenegyezer forint vételárért. 
 
A vételárat a 2013. évi költségvetésben ütemezni kell. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező részvény-adásvételi szerződést 
aláírja.   
 
Határidő: szerződés aláírására 2013. január 
31. , majd szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
13./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Vita nem alakult ki, egy kérdés hangzott el, amelyre a 
választ megkaptuk. Elhangzott, hogy a jövőben az Egyebek-ben elhangzott témákra is 
ebben a napirendben kell kitérni. A bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását 
támogatta.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű  igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
21/2013.(I.25.) számú KT határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint 
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
2013.január havi beszámolót elfogadja. 
 
 

14./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az 
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Vita nem alakult ki ennél a napirendnél sem. Polgármester 
úr némi kiegészítéssel élt, év végi és év eleji járási hivatal beindulásával kapcsolatos bokros 
teendőket nem részletezte előterjesztésében. Zöld  udvarral kapcsolatban további 
egyeztetések szükségesek. A bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Papírgyártó cég vezetőjével beszéltem, a papírgyártó gép 
hétfőn vagy kedden kiszállításra kerül, pár héten belül a gyártás megindulhat. 
 
Szavazásra teszem fel a PVB javaslatát.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű  igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
22/2013.(I.25.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester 2013. január havi tájékoztatását a két 
testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 
érdekében végzett polgármesteri munkáról 
megismerte és elfogadja. 
 
 

15./ Tereske Község Önkormányzattal közös hivatal 
létrehozása 

         Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Kellő idő nem állt rendelkezésre ennek a témának a 
megvitatására. Kedden kaptuk kézhez Tereske önkormányzat kérelmét, amiben 
kezdeményezik közös hivatal létrehozását Rétság Város Önkormányzatával. Lehetőség van 
az elfogadásra, és elutasításra is. Ez a kezdeményezés alapos, átgondolt döntést igényelne, 
erre idő nem volt. Nem vagyunk jelen pillanatban döntési helyzetben. Kellő információk, kellő 
átgondolás híján döntést most nem tudunk hozni. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: El ne vessük a témát, körbe kell járni, és utána dönteni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát. Kérem a tisztelt 
testületet, szavazzon: Igen szavazat: 0. Nem szavazat:0. 
 
Megállapítom, hogy e tárgyban a Képviselő-testület érvényes döntést nem hozott, 7 
tartózkodás szavazattal.  
 
 

16./ Szerződések, megállapodások 
       Előterjesztő: Végh József igazgató 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A művelődési ház igazgatója nyújtott be egy kétszer ötven 
órás angol nyelvtanfolyammal kapcsolatos megállapodás tervezetet. Erről szól az 
előterjesztés egyik része. A másik a telefonszerződés meghosszabbítása, újabb ajánlatot 
adtak, ami kedvezőbb a réginél. Mindkét megállapodás elfogadását támogatta a Bizottság, 
és ezt ajánlja a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a két megállapodás tervezetet.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű  igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
23/2013.(I.25.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rétság, Rákóczi út 28. szám alatti Művelődési 
Központ és Könyvtár 1 db tantermének 
bérbeadására vonatkozó - Deutsch-Haus 
Nyelviskola (2600 Vác, Árpád u. 45) 2 db 50 órás 
alapfokú angol nyelvoktatásról szóló- 
megállapodás tervezetet megismerte és a helyiség 
bérbeadásával a megállapodás tervezetben 
foglaltak szerint egyetért.  
Felkéri az intézményvezetőt a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. január 28. 
Felelős: Végh József igazgató 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű  igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
24/2013.(I.25.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rétság, Rákóczi út 28. szám alatti Művelődési 
Központ és Könyvtár telefonszolgáltatásra vonatkozó, 
az EXTERNET Telekommunikációs és Internet 
Szolgáltató Nyrt-vel (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 
szerződést a Képviselő-testület a melléklet szerint 
jóváhagyja.  
Felkéri az intézményvezetőt a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. január 28. 
Felelős: Végh József igazgató 
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17./ Egyebek 
 
Jávorka János képviselő: Nem szerepel a szerződésben az iskola busz kérdése. Ez 
elkülönül az iskola tevékenységétől, ugyanakkor szorosan oda is tartozik. Kérem, kerüljön 
elénk egy megállapodás a busszal kapcsolatban. 
 
Tömör Józsefné aljegyző: A jövő héten erre sor fog kerülni. 
 
Jávorka János képviselő: A rókák ügyében a hivatal a rendőrkapitányságot megkereste, 
határozatban rendelte el a rendőrség a teendőket. A Lókosvölgye vadásztársasághoz 
tartozunk, három személy lett megjelölve, akik január 27-től, február 10-ig van az időszak, 
amikor a rókák ügyével a három személy foglalkozhat. Kérem a lakosságot, ne lepődjenek 
meg, ha puskás embereket látnak a városban a fenti időszakban. Reméljük a tevékenység 
eredményes lesz. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Bosszant engem ez a rács. A börtönökben nincs ilyen. Kérem, 
találjunk valami megoldást. Rossz fényt vet a városra.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A rács nincs bezárva. Egyeztettünk a Nm-i Kormányhivatal 
üzemeltetési vezetőjével, le fog jönni, és a ráccsal kapcsolatban is megtörténik az 
egyeztetés. A rács mellett és ellene is vannak érvek. 
 
Girasek Károly képviselő: Ne legyen rács, oda egy gipsz karton falat kell tenni. Két külön 
hivatalról van szó. Külön bejárattal, külön takarítóval, nem kell összemosni. A megállapodás 
tervezet sok mindent tartalmaz.  
 
Tömör Józsefné aljegyző: Jövő héten egyeztetés lesz, ezekre a kérdésekre kitérünk, 
megpróbálunk megegyezni. Biankó a szerződés tervezet.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 18 óra 05 
perckor bezárom. A munkát zárt ülés keretében folytatjuk tovább. 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                      Tömör Józsefné 
 polgármester                                                                                          aljegyző 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                     Majnik László 
    jkv.hit.                                                                                                   jkv.hit. 
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