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6. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                         Dr. Katona Ernő alpolgármester 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 

 Girasek Károly képviselő 
 Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
 Tömör Józsefné aljegyző 
 Vargáné Fodor Rita pü.csv. 
 Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 Végh József igazgató 
 Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 6 fő 
jelenlétével ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek 
Károly, valamint Majnik László képviselő urakat javasolom. A javaslatot 6 egyöntetű igen 
szavazattal jelenlévők elfogadták.  
 
Egy napirendi javaslatom van. Javasolom levenni a 26-os Tájékoztató a kiemelt feladatok 
ellátásáról szóló napirendet. 
 
A napirend levételéről szóló javaslatot jelenlévők 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadták. 
 
Ismertetem a meghívón szereplő napirendeket. Kérem, aki elfogadja, szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta, és az 
alábbiak szerint tárgyalt.  
 

1) 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
Szociális Bizottság 

 
2) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

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

3) Szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság 
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4) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet 
visszavonása 

Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
5) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 

szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

6) Közszolgálati tisztviselők juttatásáról szóló rendelet módosítása   
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

7) Óvoda bérleti szerződése 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

8) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi 
tevékenységéről, valamint a 2013. évi munka és rendezvénytervéről 

Előterjesztő: Végh József igazgató 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

9) Rétsági sportegyesületek 2013. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

10) Rétsági Nyugdíjas Klubok 2013. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
11) Rétsági civil szervezetek 2013. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása 

Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
12) Laktanya út közvilágítás bővítése 

Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
13) LPT 362 forgalmi rendszámú busz bérbeadása  

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

 
14) Répássy Lászlóné bérleti szerződése 

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

 
15) ÁRGUS-SZEM Kft-vel kötött megállapodás módosítása  

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

 
16) Könyvvizsgálói szerződés jóváhagyása 

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

 
17) DMRV Zrt 2013. évi rekonstrukciós terve 
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Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
18) Szikora Szabolcs földterület bérleti kérelme 

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

 
19) 02/4 hrsz-on lévő acél vázszerkezetű ingatlan értékesítési feltételei 

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

 
20) Közös önkormányzati hivatal létrehozásának lehetősége  

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

 
21) Kérelem álláshely betöltésére 

Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
22) Helyettesítési díj megállapítása 

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

 
23) Kistérségi feladatok ellátása  

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

 
24) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és 

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
25) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 

érdekében végzett polgármesteri munkáról    
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
26) Egyebek 

 
 
 

1./ 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása  
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési bizottság 19-én, kedden 
8 fő jelenlétével határozatképesen ülésezett. A bizottsági összefoglaló ismertetésére 
felkérem az elnök helyettes urat. 
 
Girasek Károly PVB elnökhelyettese: A bizottság igen hosszasan tárgyalta a napirendet. 
A vita megnyitása előtt elnök úr ismertette a szempontokat. Tájékoztatott bennünket, hogy 
változott az állami finanszírozás rendszere. Úgynevezett feladatalapú támogatáslépett 
életbe. Az köztudott, hogy az állam átvállalta a hitelállományt, bennünket ebben az évben 
ez kb. 14,5 mFt-tal könnyített meg. Ugyanakkor az SZJA-ból nincsen visszaosztott 
támogatás, illetve a gépjárműadó 60 %-át is elviszi az állam. Van egy elvárt bevétel is, amit 
különféle számítás alapján számítanak ki. A másik igen fontos változás az elmúlt évekhez 
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viszonyítva, hogy nem lehet hiánnyal tervezni a költségvetést. Csak olyan nem kötelező 
feladatot vállalhat fel az önkormányzat, amelyre a fedezetet elő tudja teremteni. Több 
bizonytalansági tényező is van. A törvényi szabályozás sajnos nem egyértelmű. A 
költségvetés tartalmaz nem kötelező feladatokat is. Bizonyos átcsoportosítások 
szükségesek a tartalék növelése céljából. Ha nem lett volna a tavalyi évben visszafogott 
gazdálkodás, és nem tudtunk volna megtakarítani, most nagyon nehéz helyzetben lenne 
az önkormányzat. Az idén is szigorú, visszafogott gazdálkodással kell számolnunk. 
Bevételi és kiadási oldalon vannak még bizonytalan tételek. Pl. nem tudni még a járási 
hivatallal milyen szerződést kötünk. Az idei év egyik legfontosabb feladata a városközpont 
rehabilitációs pályázat megvalósítása. Valószínűleg lesznek olyan feladatok menet közben, 
amiket saját forrásból kell megvalósítanunk. Az intézmények működése, a 
városgazdálkodás feladatai is kiemelt fontosságúak. Elhangzott a bizottság ülésén, hogy 
az előterjesztés részletes, alapos, jól összeállított, a szöveges rész az eligazodást 
nagymértékben segíti. A bizottság végigvette a költségvetés tábláit. Bizonyos tételek 
zárolását rendelte el. Nem törlését, hanem zárolását, tartalék alapba helyezését. Az idén 
nem lehet hiánnyal tervezni. A tartalékba tett összegeket év közben természetesen feloldja 
a testület, ha feladattal alá lesznek támasztva. A most kiadott költségvetésben már a 
módosított adatok szerepelnek. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal javasolja a 
Képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását.  
 
Jávorka János képviselő: A Képviselő-testület célkitűzése, hogy a tartalék keretbe 
átcsoportosított összegből az utak, járdák, közterületek stb. karbantartását, felújítását 
szeretné elvégeztetni.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A kiadott költségvetési rendelethez képes a bizottsági 
ülésen kb. 17 mFt összeget csoportosítottunk át, ennyivel növekedett a tartalék összege. 
Könnyebbséget jelent az állam által átvállalt 14,5 mFt hitelállomány. Ugyanakkor az állam 
finanszírozási módja megváltozott. A személyi jövedelemadóból nem kap vissza semmit 
már az önkormányzat. A gépjárműadó 60 %-át is elvonja az állam. Az egyenleget még 
nem igazán lehet megvonni. Hiánnyal nem lehet elfogadni költségvetést. A több mint 12 
milliós hiányunkat ingatlanértékesítéssel tudtuk kiváltani. Ennek van realitása, hisz két 
olyan ingatlanunk is van, amiknek az esetében az értékbecslés már megtörtént. 
Örvendetes, hogy a saját bevételeink lehetővé teszik azt, hogy sikerült ebben a 
költségvetésben megőriznünk azokat a szociális jellegű támogatásokat, amelyeket az 
önkormányzat évről – évre biztosít a lakosság számára. Hogy csak néhányat említsek: 
szemétszállítás támogatása, 16 mFt-ot az idén is tartalmazza a költségvetésünk. Ilyen még 
a beiskolázási, valamint HPV védőoltás, ilyen a születési támogatás. Ezek nem kötelező 
feladatok, de lehetővé teszi a költségvetésünk, hogy ezeket betervezhessük. Idesorolható 
a sporttámogatás, aminek az összege ugyan nem nőtt, de nem is csökkent. Idesorolhatom 
még a civil szervezeteink támogatását, amiről többször elhangzott, hogy Nógrádi 
viszonylatban is elismerésre méltó, többször kiemelték nyugdíjas találkozók esetében, 
hogy kiemelkedő támogatást kapnak a rétsági klubok. Idesorolható még a néptánc oktatás 
támogatása, ez szintén közel másfél millió forint. Nagyon sok ellátást sikerült megőrizni, 
ezekről le kellett volna mondanunk, ha a tavalyi évet nem sikerült volna úgy zárnunk, 
ahogy sikerült, illetve nem állnának rendelkezésre az önkormányzatnak a helyi 
adóbevételei. Több feladat is lesz valószínűleg, amit most még nem látunk. A városközpont 
rehabilitációval kapcsolatban is lehetnek váratlan kiadások. Szeretnénk a városkép 
javítását folytatni, ahogy Jávorka úr is elmondta. Ha ez a költségvetés elfogadásra kerül, 
akkor biztosítani fogja a városnak az ez évi működését, az intézmények takarékos, de 
biztonságos működését, a város további fejlődését, és a szociális egyéb juttatások 
biztosítását. Úgy gondolom, nyugodt szívvel emelhetjük fel a kezünket erre a 
költségvetésre, mert fogja tudni biztosítani a város működtetését. Természetesen a 
takarékosságot most is szem előtt kell tartani. Ebben az évben is kell már a jövő évre is 
gondolnunk. Ami most tartalékba került, nem biztos, hogy mindent el kell költeni. Nem 
mindegy, hogy a jövő évet milyen kondícióval fogjuk kezdeni. Elfogadásra javasolom a 
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költségvetést, és újra elmondanám, hogy az anyag jól összeállított, részletes, alapos 
munka, ami nagyban segítette a munkánkat.  
 
Girasek Károly képviselő: A magam nevében annyit mondanék, hogy a Művelődési 
Központ költségvetéséből is kerültek tételek zárolásra. Azóta tájékozódtam néhány 
dologról, amire felhívnám a figyelmet. Azt céloztuk meg, hogy lesz egy egyeztető tárgyalás 
a hogyan továbbról, ez több oknál fogva szükséges lesz. Zárolva lettek rendezvényi, és 
egyéb működési költségek. Arra intenék, hogy ne tegyük azt, amit az előző Képviselő-
testület, hogy megvonta a Spangár András kör kiadványának a költségét, viszont a 
bevételét otthagyta. Most ez nincs zárolva. Jelenleg gyermek-felnőtt rendezvények kiadás 
nemeit töröltük, illetve hangsúlyozom, csak zároltuk, nem töröltük. Megfelelő program 
esetén ez biztosítva van. Az ehhez képesti bevétel mégis szerepel. A Majális 
megrendezésének elég jelentős költségvetési tétele volt, ez szintén tartalékba került, hogy 
ehhez majd a részletes program ismeretében lesz a tartalékból a pénz visszatéve. Ehhez 
tudni kell, hogy a művelődési központ ezt a programot már el kezdte összeállítani. Teljes 
programot a rendezvény előtt 2-3 héttel tud adni, de pénzügyi programot is legalább egy 
hónappal előbb. A kiemelt szereplőket már most fel kell kérni, mert ha március első 
napjaiban nincs szerződés, akkor színvonalas szereplőt már nem kapni. Viszont azt 
mondani, hogy a teljes programot, költségvetéssel március elején letenni irreális kérés. Ezt 
meg kell gondolni, és azon a várható megbeszélésen erre ki kell térni. A korábbi évekhez 
viszonyítva a művelődési központ kevesebb bevételt tervezett. Ennek nyilvánvalóan több 
oka van, valószínűleg a realitás is. Annak idején 6-7 mFt-os árbevétel is volt, a mostani 
pedig 2 mFt. Különféle vitákon szóvá tettem, hogy leépített az akkori Képviselő-testület 2 
főt az intézménytől, akik bére 3-4 mFt volt, ezt megtakarították, viszont 5-6 mFt bevételtől 
esett el. Nem lehet elvárni, hogy ne legyen ember, aki szervez, de a bevétel folyjék be. 
Bevétel leginkább a terembérletből folyik be. Megfelelő létszám mellett a bevételek 
lehetnének nagyobbak.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megköszönöm mindenkinek, aki a költségvetést előkészítette, 
a munkában részt vett. Szintén köszönöm a Pénzügyi Bizottság elnökének, aki a munkából 
nagyban kivette a részét. Az előző megfeszített költségvetésnek köszönhető, hogy a 
mostani költségvetés jól vállalható. Ettől függetlenül nem lesz lakodalmi menet ez az év 
sem. Az állam által átvállalt hitelnek van ára. Jelentős beruházás előtt állunk, a 
munkaterület átadás tegnap megtörtént. Március első napjaiban megkezdődik a munka. A 
Piacon a kivitelező köteles folyamatosan biztosítani az áruszállítások menetét.  Kérésem, 
hogy hagyjuk békén már az előző Képviselő-testületet. Az előző testületnek is benne van a 
keze nyoma jó intézkedésekben. Pl. városközpont rehabilitáció, és mondhatnám a 
járóbeteget is.   
 
Girasek Károly képviselő: Való igaz, hogy az állam átvállalt hiteleket, de fontos tudni, 
hogy a kapott állami támogatás a feladatokhoz, és az előző évekhez képest sokkal 
kevesebb. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Valamennyi rétsági háztartás megérezné, ha a durván egy 
háztartásra a 15 eFt/év hulladékszállítási támogatást nem tudná az önkormányzat 
biztosítani. Csak azt érezzük, hogy 13 eFt körül fizetünk egy évre szemétszállítási díjat, ha 
az önkormányzat nem adhatná a támogatást, mindjárt megéreznénk, hogy ez közel 30 eFt. 
Az évi 13 eFt sem kevés, sokaknak még ezt is nehéz kifizetnie. 
 
Szavazásra teszem fel a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 6 egyöntetű igen szavazattal a 2/2013. 
(II.25.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi 
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költségvetéséről megalkotta. (Rendelet csatolva 
jegyzőkönyvhöz) 

 
 
 

2./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettese: A mostani módosításban a bevételi előirányzat 
módosítása történik meg. Vita nem alakult ki, a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a 
rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, úgy kérem, aki elfogadja 
a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására tett javaslatot, szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal a 3/2013. (II.22.) 
önkormányzati rendeletét a 2012. évi költségvetés 
módosításáról megalkotta. (Rendelet csatolva 
jegyzőkönyvhöz) 

 
 

3./ Szociális rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta a rendelet módosítását. A 
módosítás alapvető oka a Szociális törvény január 1-től történő módosulása. A bizottság 
egyöntetű szavazattal a rendelet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Girasek Károly PVB elnökhelyettese: Hosszadalmas munka folyt a napirend tárgyalásnál. 
Technikai viták voltak, pontosításra kerültek a felvetések. A PVB is elfogadásra javasolja a 
rendelet módosítását, 8 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Szociális rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal a 4/2013. (II.22.) 
önkormányzati rendeletét a Szociális Rendelet  
módosításáról megalkotta. (Rendelet csatolva 
jegyzőkönyvhöz) 
 
 

4./ A tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokról szóló rendelet visszavonása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettese: A rendelet visszavonására törvény kötelezi az 
önkormányzatot. Az Alkotmánybíróság a megalapozó törvényeket találta 
alkotmányellenesnek. Egyik bizottsági tagunk elmondta, vannak olyan helyzetek, amik 
nincsenek szankcionálva, ezzel kapcsolatban utána kell nézni, mit lehet helyben 
szabályozni. Amennyiben jogszerűen megtehető, meg kell alkotni a helyi rendeletet. Az 
állampolgárokat jogkövető magatartásra kérnénk. 8 igen szavazattal elfogadásra ajánlja a 
bizottság a rendelet visszavonását.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal az 5/2013. (II.22.) 
önkormányzati rendeletét a Tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról szóló rendelet 
visszavonásáról megalkotta. (Rendelet csatolva 
jegyzőkönyvhöz) 
 
 

5./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettese: A rendelet 10. §-át kellett központi intézkedések 
kapcsán hatályon kívül helyezni. A bizottsági ülésről időközben egy tag hivatalos ok miatt 
távozott, így 7 egyöntetű igen szavazattal a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet 
módosítását a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal a 6/2013. (II.22.) 
önkormányzati rendeletét a Települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 
szóló rendelet módosításáról megalkotta. 
(Rendelet csatolva jegyzőkönyvhöz) 
 
 

6./ Közszolgálati tisztviselők juttatásáról szóló rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 

 
Girasek Károly PVB elnökhelyettese: Apróbb javításokra került sor, vita nem alakult ki a 
témában. A bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal a 7/2013. (II.22.) 
önkormányzati rendeletét a Közszolgálati 
tisztviselők juttatásáról szóló rendelet 
módosításáról megalkotta. (Rendelet csatolva 
jegyzőkönyvhöz) 
 
 

7./ Óvoda bérleti szerződése 
     Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettese: Ebben a kérdésben polémia alakult ki a bizottsági 
ülésen. Az óvoda kérte, hogy jóga foglalkoztatást tarthasson. Ehhez megfelelő képesítésű 
ember van, és rendelkezésre álló terem is. Ez reggeli órában történne, nem foglalkozási 
időben. Az óvodavezető a jogi kereteket szeretné rendezni. A bérleti díj összegével 
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kapcsolatban elhangzott 1000 Ft, valamint 0 Ft is. Végül is 500 Ft/órában javasolja a 
bizottság a bérleti díjat elfogadni.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Van-e díja az oktatásnak? 
 
Girasek Károly: Úgy tudjuk egy szerény 300 Ft-os díja van. 10-12 gyerek jár. Vállalkozás 
alapú tevékenységről van szó.  
 
Egy külsős bizottsági tag kérdésére felvetődött, hogy néptánc tekintetében is folyik képzés 
az óvodában, ennek a bérlete hogy működik. Sok mindent ezzel kapcsolatban nem tudtunk 
elmondani. Azt tudjuk, hogy van egy lelkes oktató, aki foglalkozik a gyerekekkel. Az ülés óta 
megkaptuk az oktató munkaköri leírását. Ez pontosan szabályozza, hogy az oktatás a 
munkakörébe tartozik. Ez jogilag rendben van. Elhangzott, hogy dicséretes, hogy az 
óvodavezető törekszik arra, hogy a foglalkozások választéka nagyobb legyen a szülők 
számára. A részvétel önkéntes.  
 
Végül is a megállapodás tervezetet 7 igen egyöntetű szavazattal a bizottság elfogadásra 
javasolja, az 500 Ft/óra bérleti díjjal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a megállapodás tervezet elfogadását.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
26/2013. számú KT határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Napközi-otthonos Óvoda helyiségének 
jóga oktatás céljára történő bérbe adásra vonatkozó 
előterjesztést, azt támogatja. 
 
Hozzájárul, hogy a Napközi-otthonos Óvoda egy 
helyisége, 2013. február 25-től 2013. május 31-ig 
terjedő időre, heti 1 alkalommal, 8 órától 9 óráig terjedő 
időtartamra, jóga oktatás céljára Évinger Boglárka 
részére bérbeadásra kerüljön, 500 Ft/ óra bérleti díjért.    
Felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a 
határozat mellékletét képező bérleti szerződést 
megkösse.   
 
Határidő: szerződés kötésre  2013. február 25. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

 
Az óvodavezetőnek kiegészítő kérése volt a létszámra vonatkozóan. Egyik alkalmazott tartós 
betegállományba került, az állás betöltését kérte engedélyezni a vezető óvónő. Indokolt az 
állás betöltése. 
 
A bizottság a fenti kérelmet is 7 igen egyöntetű szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az óvoda álláshelyre vonatkozó 
kérelmével kapcsolatos bizottsági véleményt. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
27/2013. számú KT határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az óvodavezető szóbeli kérelmét, 
melyben 1 fő betegállomány miatt dolgozó 
helyettesítésének biztosítását terjesztette elő. 
 
A Képviselő-testület a feladatellátás biztosítása 
érdekében hozzájárul, hogy a főállású óvónő 
távollétének idejére a megüresedő státuszt az 
óvodavezető határozott idejű dolgozó alkalmazásával 
betöltse. A helyettesítő dolgozó bér és járulékköltsége a 
2013. évi költségvetésben biztosított.  
 
A betegállomány intézményt terhelő összegének 
biztosítására a konkrét összegek ismeretében a 2013. 
évi költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni. 
 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit 
Határidő: 2013. március 1. 
 

  
8./ Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi munka és 
rendezvénytervéről 
Előterjesztő: Végh József igazgató 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: Egy részletes beszámolót, valamint munkatervet is 
kaptunk. Jó magam tanácsnoki véleményt is írtam, ez elérhető. Kétségtelen, hogy a 
következő évi rendezvénytervéhez hangzottak el vélemények, javaslatok. Azt kell 
mondanom, hogy kritikus vélemények is. Meg kell újulnia több tekintetben is a művelődési 
háznak. Ehhez viszont pénzügyi és személyi feltételek biztosítása is szükséges. A 
beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja. 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal a bizottság 
véleménye, hogy a munkatervvel kapcsolatban egyeztetés szükséges.  
 
Jávorka János képviselő: Pozitívnak ítélem meg, hogy sok civil szervezet szervez a 
művelődési központra rendezvényeket. A művelődési ház dolgozói sokat tesznek a civil 
szervezetek rendezvényeiért. Bizonyos kérdéseket jó lenne meg újítani. Ezért is javasoljuk a 
közeli jövőben az egyeztetést, megbeszélést.  
 
Girasek Károly képviselő: Magam véleménye: A ház készséggel segíti a civil 
rendezvényeket, sok millió forint értékben, ez kétségtelen. Ez egyfajta fedél a rendezvények 
fölött. De már ennél többet vár el a lakosság, és a testület is. Az egyeztetésre minél előbb 
kerüljön sor, hogy utána ne a gondokra, hanem a munkára lehessen koncentrálni. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az igazgató úr a bizottsági ülésen szóban, másnap írásban 
benyújtotta az igazgatói tisztségéről szóló lemondását. 
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Dr. Katona Ernő alpolgármester: Többször felmerült, hogy az „előző Képviselő-testület” a 
leépítéssel a bevételt lecsökkentette. Nem hallottam ebben a ciklusban egyszer sem, hogy 
vegyünk fel két embert, javaslat erre nem volt. Én magam támogattam volna ezt a javaslatot.  
 
Girasek Károly képviselő: Igaza van alpolgármester úrnak. Ez jó gondolat, de van két fontos 
szempont. Én már felvetettem, hogy a pénzügyi önállóságot adjuk vissza. A jelenlegi testület 
költségvetési hiánnyal vette át a feladatokat, újabb státuszokat nem tudott teremteni. Most is 
szigorú feltételek mellett dolgozhatunk. A 2 státusz betöltése nem azonnal hozza meg az 
árát, 2-3 év kell a megtérüléshez. Egy művelődési folyamat lett megszüntetve, ez rövid távon 
nem visszafordítható.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Számomra az elmúlt testület ostorozása derül ki a 
felvetésből. Minden testület követ el hibákat.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nincs az a testület, aki nem követ el hibákat, tavaly 300 
határozatot hoztunk, és jelentős rendeletet is. Azok végrehajtása nem kis feladat. 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 
 
28/2013. számú KT határozat: 

 
A képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
megismerte és elfogadja. 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a 2013. évi rendezvénytervet. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4  
igen, 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 
 
29/2013. számú KT határozat: 

 
A képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár 2013. évi munka és rendezvénytervét 
megismerte, arról további egyeztetést tart 
szükségesnek. 

 
 

9./ Rétsági sportegyesületek 2013. évi támogatásáról szóló 
pályázat kiírása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném leszegezni, hogy nem itt bíráljuk el a támogatást, 
most a pályázati feltételek kerülnek elfogadásra. 
 
Girasek Károly PVb elnökhelyettese: Három pályázat kerül kiírásra. Rétsági 
Sportegyesületek, rétsági nyugdíjas klubok, valamint rétsági civil szervezetek támogatása. A 
keret a költségvetésben szerepel. Nagy vita nem volt a téma okán. Sok évi tapasztalat, és 
megfogalmazott pályázati kiírások rendelkezésre álltak. Határidő a pályázat benyújtására 
március 8., jövő héten a pályázat megjelenik, időben adják be a pályázatokat. A bizottság 7 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek a határozati javaslatot, a 
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pályázati kiírást. A keret a sportegyesületek tekintetében 4.200.000 Ft, ugyanannyi, mint 
tavaly volt, nem csökkent az összeg. Feltételek azonosak az előző évivel.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért a rétsági sportegyesületek 
2013. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásával.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 
 
30/2013. számú KT határozat: 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a sporttámogatás 
pályázati feltételeire vonatkozó előterjesztést. A 
Képviselő-testület 2013.évi költségvetésébe tervezett 
sporttámogatási keretösszeg terhére az alább 
meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági 
sportszervezetek támogatására. 
Pályázati feltételek: 

- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az 
illetékes bíróság legkésőbb a tárgyévet megelőző 
évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és 
alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő 
tevékenységüket ténylegesen folytatják. 

- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek 
- nonprofit szervezetnek minősülnek 
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat 

érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. 
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be 

  
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület 
tagjainak számát, az előző évben elért eredményeket 
és a szakmai munkáról szóló beszámolót 

- az előző év gazdálkodási tevékenységének 
számszerűsített adatait (külön kitérve az önkormányzati 
támogatás felhasználására) 

- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek 
összegét, összetételét 

- az önkormányzattól kért támogatás összegét, 
felhasználás jogcímenkénti tervét 

- az egyesület pénzintézeti számla számát, 
- a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Megyei 

Bíróság által az egyesület hatályos adatairól kiállított 30 
napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 
08. 
A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal 
címére (Rétság Rákóczi u.20) kell benyújtani. A 
borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2013.” 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri a jegyzőt. 
 
Felelős: Tömör Józsefné aljegyző 
Határidő: 2013.február 25. 
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10./ Rétsági Nyugdíjas Klubok 2013. évi támogatásáról 
szóló pályázat kiírása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettese: Vita e témában sem volt. 400 eFt támogatási összeg 
áll rendelkezésre a költségvetésben. Az eredeti kiírást elfogadásra javasolja a PVB. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért a rétsági nyugdíjas klubok 
2013. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásával.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 
 
31/2013. számú KT határozat: 
 
A képviselő-testület 2013. évben is támogatni kívánja a 
helyi nyugdíjas klubok működését. 
 
A 2013. évi működés támogatásához benyújtott 
kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 
A nyugdíjas klub 

- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2012.évi beszámolót 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási 

jogcímenként részletezett összegét, felhasználás 
jogcímenkénti tervét. 

- 2012.évi támogatási keret felhasználásáról szóló 
elszámolást 

- 2013.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának 

megjelölésével 
 
A támogatási igények benyújtásának határideje: 2013. 
március 08. 
 
A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2013. 
évi költségvetésébe betervezi. Felkéri a jegyzőt, hogy a 
támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas 
klubok vezetőit értesítse.  
 
Felelős: Tömör Józsefné aljegyző 
Határidő: 2013. február 25. 
 
 

11./ Rétsági civil szervezetek 2013. évi támogatásáról szóló 
pályázat kiírása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: Az önkormányzat a helyben élők, és a fiatalok kulturális 
és szabadidős programjait szeretné támogatni. Ugyanúgy, ahogy az előzőekben, a kiírás 
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azonos az előző évivel. A bizottság 7 egyöntetű szavazással elfogadásra javasolja a kiírást. 
Saját nevemben: ez is önként vállalt feladat, bevételekből kerítünk forrásokat. A kiírási 
feltételek nem változtak, de feltétlenül el kell olvasni azt. Bejegyzett egyesületek, 
szervezetek pályázhatnak, megjelölve, hogy pontosan mire használják fel a támogatást.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért a rétsági civil szervezetek 2013. 
évi támogatásáról szóló pályázat kiírásával.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 

 
32/2013. számú KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ban is támogatni kívánja a 
településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 2013.évi 
költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott 
feltételekkel pályázatot ír ki:  
 
Pályázati feltételek: 

- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelő 
tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város 
kulturális és közösségi életét segítik elő; 

- a 2012. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával 
egy időben elszámolnak,  

- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló 
beszámolót 

- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az 
önkormányzati támogatás felhasználására) 

- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázó 
támogatásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített 
másolatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak! 

- a pályázó 2013. évi programját 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét 
- a pályázó pénzintézet számla számát, 

 
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható 
meg. A pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmeket az önkormányzat nem tudja 
támogatni. 
A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az 
elszámolás rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A 
támogatás a szervezet vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből 
személyi jellegű kiadás (bér és járulékai) nem finanszírozhatóak. 
A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított 
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 08.  
A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20) kell 
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2013.” 
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt.  
A döntésről a pályázókat írásban értesíti. 
A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak. 
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Felelős: Tömör Józsefné aljegyző 
Határidő: 2013. február 25.  
 
 

12./ Laktanya út közvilágítás bővítése 
       Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: Kisebb vita alakult ki. Külsős tagunk elmondta, hogy ez 
egy „állatorvosi ló”. Tükrözi, ha nincs egy feladatnak felelőse, ez lesz belőle. Kötöttünk egy 
szerződést, amit a kivitelező többszörösen módosítani kívánt, küldték a szerződés 
tervezetet, aláírtuk, elküldtük, majd küldtek újabbat. Ilyet nem lehet játszani, mondta a 
hozzászóló. A polgármester úr egy határozott, (előzményeket is tükröző) de udvarias levelet 
küldjön az Émász-nak, amiben közli, hogy az eredeti érvényes szerződésünk szerint járjanak 
el. Összegnek és a minőségi tartalomnak meg kell felelni. Másik hozzászóló azt mondta, ez 
már egy vicc kategória, Kheopsz piramisát is gyorsabban felépítették, mint ezt a világítást. 
Ismertetem a határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság elnökhelyettese által 
ismertetett határozati javaslatot. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 

 
33/2013. számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel (3525 Miskolc Dózsa 
Gy. u. 13) a Laktanya út közvilágítás bővítésére kötött 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést 
megismerte. 
Az EBO-442/001/2011 számú vállalkozási szerződés 
módosítását nem fogadja el. 
Felkéri a polgármestert az eredeti szerződés 
megvalósulása érdekében tegye meg a szükséges 
lépéseket. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: intézkedés megtételére 2013. február 25. 
 
 

13./ LPT 362 forgalmi rendszámú busz bérbeadása 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: A Klebelsberg bérli a buszt, az elszámolás módjáról 
van szó. A bizottság a határozati javaslat elfogadását 7 egyöntetű igen szavazattal ajánlja a 
Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a busz bérbeadásával kapcsolatos 
határozati javaslatot.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 
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34/2013. számú KT határozat: 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az LPT 362 forgalmi rendszámú busz 
bérbeadásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület bérbe adja 2013. január 1. naptól 
2013. június 30. napig a fenntartásában lévő közösségi 
buszt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
részére bruttó 200 Ft/km bérleti díj ellenében. 
 
Az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert 
a szerződés aláírására.  
 
A pályázati kötelezettség teljesítés érdekében a 
további hasznosításról koncepciót kell készíteni.  
  
Határidő: szerződéskötésre 2013. február 28. 
                hasznosítási koncepció készítésre 2013. 
május 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

14./ Répássy Lászlóné bérleti szerződése 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: Felmerült az igény a bérleti szerződés módosítására, 
az új szövegezés elkészült, reméljük ez elfogadható lesz a bérlőnek is. Elfogadásra 
javasolja a bizottság az alább ismertetett határozati javaslatot. (Ismerteti a határozati 
javaslatot). 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem aki egyetért az ismertetett javaslattal, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 

 
35/2013. számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság, Nyárfa u. 9. II/6. szám  alatti, 
önkormányzati tulajdonú, bérlőkijelölésű lakás bérleti 
szerződésére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező bérleti szerződést Répássy 
Lászlónéval megkösse. 

 
      Határidő: 2013. február 28. 
      Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Szünet 
(17,20-17-40) 

 
 

15./ ÁRGUS-SZEM Kft-vel kötött megállapodás módosítása 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: A Kft-vel megállapodás alapján kötött munka 
folyamatosan zajlik, de évek óta nem történt emelés. A Kft. egy szerény emelést kér 
elfogadni a Képviselő-testülettől. A kérelmet a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Ismertetem a határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az ÁRGUS-SZEM kérelmével 
kapcsolatos bizottsági javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 

 
36/2013. számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az ÁRGUS-SZEM Biztonsági és 
Magánnyomozó Kft. vállalkozási díj emelésének 
kezdeményezésével kapcsolatos  előterjesztést, azt 
támogatja. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a volt laktanya 
őrzésére 2007. évben megállapított óradíj  nettó 30 
Ft/óra összeggel megemelésre kerüljön, és 2013. 
január 1-től az őrzés díja 540 Ft/óra + áfa  összegre 
módosuljon. 
 
A Képviselő-testület 2013. évi költségvetésében 
biztosítja a laktanya őrzés költségének fedezetét.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy  a határozat 
mellékletét képező  megbízási szerződés módosítást 
aláírja.  

 
Határidő: 2013. február 25. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

16./ Könyvvizsgálói szerződés jóváhagyása 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: Egy korábbi döntésre alapul a szerződés megkötése. 
Vita nélkül javasolja a bizottság annak elfogadását. Nem éves könyvvizsgálót alkalmazunk, 
hanem a mérleg elkészítésére vonatkozik a szerződés.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki a bizottság véleményével, a szerződés 
jóváhagyásával egyetért.  

 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                  6/2013.sz. jegyzőkönyve 

 17

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 

 
37/2013. számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte a Kontroll Plusz Könyvvizsgáló Gazdasági 
Tanácsadó Bt-vel (1038 Budapest Dűne u. 12. fszt.1.) 
kötendő, a 2012. évi zárszámadási rendelet 
könyvvizsgálói tevékenységére vonatkozó szerződést, 
azt a melléklet szerint jóváhagyja. A könyvvizsgálat 
150.000 Ft +áfa díjat a Képviselő-testület a 2013. évi 
költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza Mezőfi 
Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2013. február 25. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

17./ DMRV Zrt. 2013. évi rekonstrukciós terve 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: A lényege a napirendnek, hogy a DMRV bérli a mi 
hálózatunkat, ennek az összegnek a fejében karbantartást végez. Technikai kérdésről van 
szó. A PVB a módosított  határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, 7 
egyöntetű igen szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a DMRV rekonstrukciós tervével, kérem 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 

 
38/2013. számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a DMRV Zrt. által  - szennyvíz közművek 
üzemeltetésére  kötött Üzemeltetési Szerződés  alapján 
-  benyújtott 2013. évi  rekonstrukciós tervet. 
A képviselő-testület a szennyvízrendszer 2013. évre 
tervezett rekonstrukciós tervet az alábbiak szerint 
jóváhagyja. 
1.) Szivattyúk beszerzése, illetve értéknövelő felújítás :                    
1.000.000 Ft + áfa 
2.)Szennyvízaknafedlapcserék:     120.000 Ft + áfa 

1.) Szennyvízátemelők fedlap cseréje UV álló és teherbíró  
műanyagra                                600.000 Ft + áfa 
Összesen:                              1.720.000 Ft + áfa 
 
A Képviselő-testület az Üzemeltetési Szerződés szerinti 
rekonstrukciós munkák költségének fedezetét, valamint 
a csatornarendszer bérleti díját a 2013. évi 
költségvetésében ütemezi. 
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Határidő: jóváhagyó határozat megküldésére 2013. 
február 26. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
 

18./ Szikora Szabolcs földterület bérleti kérelme 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: Egy helyi vállalkozó kér területhasználati engedélyt az 
URÁNUSZ Kft. mögötti területen. Mezőgazdasági gépek tárolására, és egyéb 
tevékenységre. Kialakított bérleti díjunk van. A határozat mellékletét képezi a bérleti 
szerződés. A bizottsági vitában elhangzott, hogy azon a területen a telekhatár ki lett tűzve, 
karók jelzik, oda beton oszlopokat kell helyezni. A szerződésben néhány módosítás történt. 
A bizottság a módosított bérleti szerződés elfogadását javasolja, 7 egyöntetű igen 
szavazattal a Képviselő-testületnek. (Ismerteti a módosított határozati javaslatot). 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért az ismertetett határozati javaslattal, 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 

 
39/2013. számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság 011/2 hrsz-ú, ingatlan bérletével 
kapcsolatos előterjesztést. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 011/2 hrsz-ú, 
kivett művelési ágú, telephelyként nyilvántartott 1557 
m2 nagyságú terület, mezőgazdasági tevékenység 
végzéséhez szükséges telephely céljára, Szikora 
Szabolcs,  Rétság Takarék u. 45. szám alatti lakos 
részére 2013. március 1. napjától határozatlan időre 
bérbeadásra kerüljön. A bérleti díj mértéke 5,2 
Ft/m2/hó. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2013. február 28 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

19./ 02/4 hrsz-on lévő acél vázszerkezetű ingatlan 
értékesítési feltételei 

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: Rövid vita alakult ki a bizottsági ülésen a témával 
kapcsolatban. Az értékbecslés megtörtént. Egy bizottsági tagunk felhívta az értékbecslőt, 
aki azt nyilatkozta, hogy a piaci viszonyok ezt teszik lehetővé. Az alacsony ár mellett is 
foglalkozni kell az értékesítéssel. Először az államnak kell felajánlani, ha nem veszi meg, 
utána lehet az értékesítést elindítani. Ismertetem a határozati javaslatot. A bizottság ebben 
a formában javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a PVB javaslatát, az ismertetett 
határozati javaslatot.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 

 
40/2013. számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Tolmács 02/4 hrsz-ú ingatlanon lévő 
5db acélszerkezetű építmény értékesítési feltételeinek 
meghatározásáról készült előterjesztést. 
A Képviselő-testület az 5 db acélszerkezetű építményt 
értékbecsült áron elsődlegesen felajánlja a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek. Amennyiben az állam 
nem kíván élni az elővásárlási jogával, az építmények 
további sorsáról a Képviselő-testület dönt. 

 
Határidő: 2013. február 26. 
Felelős:  Mezőfi Zoltán polgármester  
 
 

20./ Közös önkormányzati hivatal létrehozásának 
lehetősége 

         Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: A témában rövid vita volt. Polgármester úr elmondta, 
hogy a korábbiakhoz képest változás nem történt. Bizottsági tagunk elmondta, nem 
támogatja, ugyanis van nekünk is épp elég dolgunk, és nem vagyunk közös határral sem 
Tereskével. Én elmondtam, hogy ezzel ugyan nőne a létszám, de ők az érintett hivatalban 
dolgoznának, a benti közös feladatokra nem biztosít az állam normatívát. Emiatt lennének 
létszám gondjaink. Tájékoztatásul elmondanám, hogy a 2000 fő alatti településeken közös 
hivatalokat kell létrehozni. Akinek ez nem sikerül, a szomszédos városok kötelesek fogadni 
őket. Mi nem vagyunk szomszédosak, nem vagyunk kötelesek fogadni a községet. Az 
elhangzott indokok alapján 7 egyöntetű igen szavazattal a módosított határozati javaslat 
elfogadását javasolja a bizottság. (Ismerteti a módosított határozati javaslatot). Egy mondat a 
magam részéről. Természetes, hogy próbálkozik a település, ez kötelezettsége is. A mostani 
finanszírozás, és egyebek miatt én is azt mondom, legnagyobb sajnálatunkra közös hivatalt 
nem tudunk alakítani.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ismerve a jelen helyzetet, sajnálattal, de nem tudunk kialakítani 
közös hivatalt. Kérem szavazzon, aki egyetért az ismertetett határozati javaslattal. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 

 
41/2013. számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Tereske Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének közös önkormányzati hivatal 
alakítására vonatkozó megkeresését.  
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A Rétsági Polg Hiv megszaporodott feladatait 
figyelembe véve, a jelenlegi körülmények között a 
közös hivatal felállítását nem tudja felvállalni.  
A Rétság és Tereske települések közös határának, így 
az önkormányzati törvény szerinti társulási 
kötelezettség hiányában, valamint a fentiekben 
felsoroltak miatt a képviselő-testület Tereske Község 
Önkormányzatával nem kíván közös önkormányzati 
hivatalt létrehozni.  
 
Határidő: értesítésre 2013. február 25. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

21./ Kérelem álláshely betöltésére 
       Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: PVB tárgyalta a kérelmet. A hivatal Városüzemeltetési 
Csoportjából egy karbantartó távozott, egy álláshely felszabadult. Ennek betöltéséhez 
testületi határozatra van szükség. A vélemény, hogy meggondolandó a létszám betöltése 
jelen helyzetben. Megváltoztak a feltételek, a csoport feladata kissé kevesebb lesz. 
Intézmény is elkerült a hivataltól. Hagyjuk talonba az álláshelyet, nem időszerű most 
betölteni. Kevesebb lett a karbantartási feladat. Ismertetem a módosított határozati 
javaslatot, amit a bizottság 7 igen szavazattal javasol elfogadni. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki az imént ismertetett módosított 
határozati javaslattal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 

 
42/2013. számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában megüresedő álláshely 
bérének feloldásáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a megüresedő álláshely bér-és 
járulékköltségét 2013. február 1. napjától zárolja. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Tömör Józsefné aljegyző 
 
 

22./ Helyettesítési díj megállapítása 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: A bizottság kialakította állásfoglalását. A jegyző 
asszony más funkcióba történt megválasztása miatt a helye megüresedett. Feladatait az 
aljegyző asszony látja el. A vonatkozó törvények értelmében bizonyos helyettesítési idő 
után helyettesítési díj megállapítása jogszerű,  25 és 50 %-os nagyságrendben. Elhangzott 
a bizottsági ülésen, hogy előző hasonló esetben 25 %-ot állapított meg a testület 
helyettesítési díjként. A polgármester úr jogosult az ajánlatot megtenni. Véleményként 
hangzott el, hogy 40 %-ban történjen a helyettesítési díj megállapítása. A bizottság a 
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javaslatot 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Ismertetem az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az ismertetett határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát 

 
43/2013. számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző 
helyettesítési díjával kapcsolatos előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a betöltetlen jegyzői állást 
figyelembe véve, - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 52. § (6) bekezdése alapján - 
Tömör Józsefné aljegyző illetményének 40 %-ában 
megállapított helyettesítési díj fedezetét biztosítja. 
2013. január 7-től – február 28-ig terjedő időre a 
helyettesítési díj járulékkal növelt 301.209 Ft-os 
összegének fedezetét a 2013. évi költségvetés 
tartalmazza. 

 
Határidő:azonnal. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
 

23./ Kistérségi feladatok ellátása 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettes: A témával kapcsolatban tudni kell, hogy 2013. január 1. 
napjával megszűnt a Kistérségi Társulás munkaszervezete. A munkaszervezetnek maradtak  
feladatai, amit el kell látni. A feladatokat Rétság várossal szeretnék elláttatni. A korábbiakban 
a Képviselő-testület határozatban döntött, hogy nem tudja elvállalni a feladatot. A Megyei 
Kormányhivatal levelében kéri, hogy értékeljük át ezt a döntésünket. Kisebb vita alakult ki a 
bizottság ülésén ezzel a témával kapcsolatban. Elhangzott, hogy előrelépés nincs az 
ügyben. Március 31-ig van a nagyon fontos feladatokra egy személy alkalmazva, aki a 
kistérségi ügyeket addig intézi. Másik hozzászóló elmondta, hogy június 30-ig kell a 
társulások összes problémáját rendezni. Valószínű, hogy a feladat rajtunk marad. Javasolja, 
hogy készüljön olyan átfogó anyag, ami minden feladatot, azok költségvonzatát, forrásokat 
stb. tartalmazza. Pénzeket kell utalni, azt honnan, és minden olyan kérdésre térjen ki az 
anyag, ami a feladattal kapcsolatos. Ezt az anyagot a márciusi ülésen kell tárgyalni. 
Polgármester úr elmondta, hogy kintlévősége már nincs a kistérségi társulásnak, 12 millió 
forintja van a társulásnak. Jó lenne véleménye szerint, ha a szociális szolgáltatás maradna 
ebben a formában. Ennek az ágazatnak elkészült a tavalyi értékelése. Kérdések merültek 
fel: januártól adminisztráció történik-e, iktatás, iratok átvétele stb. Volt-e az idén már társulási 
ülés. Az én kérdésem az volt, hogy mivel volt társulási ülés, felmerült-e, hogy az 
alapszerződést kell módosítani? Ez tavaly júniustól aktuális lenne. A polgármester úr jelenleg 
is a felelős elnöke a társulásnak. Rétság város decemberben kifejezte kilépési szándékát. 
Erről az akkor még létező Munkaszervezetet értesíteni kellett volna, kérdés ez megtörtént-e. 
Átvették-e az iratot? Ha április közepén átvennénk az iratokat, május közepén meg el 
kezdenénk tovább adni, annak semmi értelme. Teljes körű átadást-átvételt kell csinálni. Ezt 
alaposan elő kell készíteni. Nem is tudjuk, milyen iratok hevernek a portás fülkében. A 
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gépeken tárolt programokkal, pénzügyi adatokkal, levelezésekkel mi a helyzet? A 
tájékoztatás a Kormányhivatal felé egyoldalú, úgy tűnik. Kérdés, hogy a rajtunk kívüli 171 
kistérség hogyan intézte az ügyeit tavaly. Ismertetem az „A” határozati javaslatot, amit 4 
igen, 1 nem, 2 tartózkodással elfogadásra javasol a bizottság.  
 
Tömör Józsefné aljegyző: Törvényi kötelezettségünk ellátni ezt a feladatot. Már most három 
dologgal határidő késésben vagyunk. A PM info, aminek a határideje január 20 volt, a 
költségvetés, aminek a határideje február 15-e volt, valamint a mérlegjelentés. Az 
Államháztartásról szóló törvény 53 §. /1/ bekezdése szabályozza, hogy amennyiben 
kötelezettségének az önkormányzat nem tesz eleget, normatíva megvonással járhat. 
Gyakorlatilag az állami finanszírozást felfüggesztik, és nem kapjuk meg erre a feladatra. 
Kérem a testületet, hogy ennek ismeretében döntsön. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Törvényi előírásról van szó, vitát nem nyitnék. Én abba az 
irányba mennék el, hogy sürgősen fel kell mérni, pontosítani a feladatokat. Megvizsgálni 
kivel-kikkel lehet azokat elvégezni, kell-e külső munkaerő hozzá stb. Javaslatom lenne, hogy 
a határozati javaslatot egészítsük ki. Ismertetem a javaslatot. Több oknál fogva tartanunk kell 
a közeljövőben egy rendkívüli ülést, ott tárgyalhatjuk újra a témát.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Javasolnám, mivel itt a szomszédban dolgozik a volt 
munkaszervezet vezetője dr. Faragó Mária, kérjük ki a véleményét az ügyben.  
 
Jávorka János képviselő: Van egy dolgozó, aki március 31-ig a pénzügyeket intézi. Ismeri 
jól a jelenlegi folyamatban lévő dolgokat. Őt be lehetne vonni ebbe a dologba, ez részben 
még a feladata is. A hogyan továbbról pedig foglalkozni kell. Dr. Szabó urat pedig 
tájékoztatni kellene az önkormányzatnak. Informálni a folyamatról, az esetleges 
mulasztásokról, stb. Új társulási megállapodást kell készíteni.  
 
Girasek Károly képviselő: Lényeges dologról van szó, mondanék véleményt.  Méltányolom 
alpolgármester úr felvetését, de egyetlen probléma van. A munkaszervezet volt vezetője 
nem igazán segítőkész ez ügyben. Elfogadom, hogy legyünk rugalmasak, azonban néhány 
dolgot tudni kell. Ha a hivatalnak kell ellátni ezt a feladatot, akkor sem feltétlen a jelenlegi 
apparátussal, és a kistérségnek ezt meg kell fizetni. Tudni kell, egyáltalán mi a feladat. Nem 
tudni, mit akar a társulás, nincsenek határozatok stb. Miért nem írja le a kistérség, mit kell 
csinálni. Én a bizottsági ülésen sem szavaztam meg, itt sem fogom. Köszönöm. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért az ismertetett határozati 
javaslat elfogadásával. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5  
igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát 

 
44/2013. számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
298/2012. (XII.20.) Kt. határozatra vonatkozó 
törvényességi észrevételével kapcsolatos előterjesztést.  
A Képviselő-testület a 298/2012. (XII.20.) Kt. 
határozatának Rétság Kistérség Többcélú Társulás 
megszűnő  munkaszervezeti feladatainak ellátására 
vonatkozó  rendelkezését visszavonja.   
 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                  6/2013.sz. jegyzőkönyve 

 23

95. § (4) bekezdése alapján Rétság Kistérség Többcélú 
Társulás megszűnő munkaszervezeti feladatait a 
társulási megállapodás 146. §-a szerinti 
felülvizsgálatáig ellátja.  
 
A Képviselő-testület fenntartja azt az elvárását, hogy a 
feladat átvétele nem veszélyeztetheti Rétság Város 
működését. A feladat átvételről a március havi testületi 
ülésen részletes beszámolót kér. A Polgármesteri 
Hivatal szakemberei kezdjék meg a szükséges 
feladatok felmérését és az azokkal kapcsolatos 
megoldási lehetőségeket. 
 
Határidő: 2013. február 25. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester, Tömör 
Józsefné aljegyző 
 
 

24./ Beszámoló a testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Girasek Károly PVB elnökhelyettese: Vita nem alakult ki a témában, 7 egyöntetű igen 
szavazattal a bizottság elfogadásra javasolja a napirendet.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Kérdés volt, hogy a közvilágítás felülvizsgálat megtörtént-e?  
 
Tömör Józsefné aljegyző: Városgondnok úr többször jelezte a problémát az ÉMÁSZ-nak. 
Hiába jelentjük be, intézkedés nem történik. Írásban fogjuk felhívni őket a feladatra.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadta. 
 
 

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

Girasek Károly PVB elnöke: Vita erről a témáról sem alakult ki, elfogadásra javasolja a 
bizottság a két ülés közötti időszakban végzett polgármesteri munkáról szóló tájékoztatót.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki elfogadja a tájékoztatót, most szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
két testületi ülés közötti időszakban az 
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri 
munkáról szóló tájékoztatót 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadta. 

 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                  6/2013.sz. jegyzőkönyve 

 24

 
26./ Egyebek 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném a jelenlévőket és a lakosságot informálni, hogy a 
háztartási papírgyár, valamint a csokoládé gyár beindítása nem önkormányzati feladat, 
amiért az önkormányzat mégis kicsit belefolyik, az erkölcsi kötelességünk, hisz az 
embereknek munkahelyet teremtenek az üzemek. Ezért is mertük az önéletrajzokat 
elfogadni. Jelen pillanatban a helyzet, hogy a gépsor összeszerelve rendelkezésre áll, egy 
dolog nincs meg, az ÉMÁSZ-szal való megegyezés. Biztos megrendelése van a cégnek, 
azonnal tudnak termelni, ahogy az engedély meg lesz. Kéztörlőt, WC papírt, szalvéta stb. 
gyártás lesz.  
 
Jávorka János képviselő: A Mai SC képviselői megkerestek az előző évhez hasonló 
kéréssel. A motorosok szeretnének a repülős hangárnál hetente 2-3 alkalommal gyakorolni, 
1-1 órát. Kérik a testület engedélyét. Véleményem, ott senkit nem veszélyeztetnek, tavaly 
sem volt ebből semmi probléma. Majd a kerítést be kell foltoznunk, mert az lyukas két helyen 
is.  
 
Kistérségi feladatok ellátásával kapcsolatban javasolom, hogy a polgármester úr valakit 
delegáljon a testületből, aki vele együtt elmegy a társulási ülésre.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka úr, talán Neked van is ilyen meghatalmazásod, nagyon 
jónak tartom a javaslatot. 
 
Girasek Károly képviselő: Köszönöm a papírgyárral kapcsolatos tájékoztatást. 
Természetesen segítséget nyújthatunk. Örülni kell annak, hogy munkahelyteremtő 
beruházás jön a városba.  Ennek az is előzménye, hogy a Képviselő-testület az 
építményadót mérsékelte. Kész infrastruktúra van. Kérném, hogy a cég illetékesei keressék 
a helyi médiát, a helyi TV-ben is adhatnak tájékoztatást. 
 
Vasút melletti szelektív hulladék tároló sziget kérdése felvetődött a bizottsági ülésen is. A 
lakók panaszolják, hogy ételmaradéktól kezdve minden hever a tároló környékén, és mellett. 
Nem könnyű ebben lépéseket tenni, a Zöld Híd kiüríti a kukákat, de a szemét ott marad.  
 
Elindult a kamerás rögzítés a városban, köszönet mindenkinek, aki ebben a feladatban 
tevékenykedett.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 18 óra 25 
perckor bezárom. 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 

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