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7. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2013. március 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 jegyző 
 Vargáné Fodor Rita pü.csv. 

A jegyzőkönyet hangfelvétel alapján Lichtenberger Edit készítette 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 fő 
jelenlétével ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek 
Károly, valamint Majnik László képviselő urakat javasolom. A javaslatot 5 egyöntetű igen 
szavazattal jelenlévők elfogadták.  
Javasolom a zárt ülés első napirendi pontjának levételét. A javaslatot a Képviselő-testület 5 
egyöntetű igen szavazattal elfogadta. 
Javasolom napirendként felvenni az ülésre 2. napirendi pontként Közbeszerzési Szabályzat 
módosítása című napirendet, továbbá 23-as, 24-es, és 25-ös napirendként Kérelem 
figyelmeztető táblák elhelyezésére, Megállapodás helyiség használatára, valamint 
Tulajdonosi hozzájárulás című témákat. Ez utóbbi ma érkezett, de mivel a járási hivatal 
akadálymentesítéséről van szó, nem látom semmi akadályát, hogy ezt a mai napon meg 
tudjuk tárgyalni. Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem most szavazzon.  
A napirendi javaslatot a Képviselő-testület 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadta, és az 
alábbiak szerint tárgyalt.  
 
 

1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója 
Előterjesztő: Ferencsik Raymond rendőrkapitány 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: megyei főkapitány 
 

2) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
3) Rétsági sportegyesületek 2013. évi támogatási pályázatának megállapítása 

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

4) Rétsági Nyugdíjas Klubok 2013. évi támogatási pályázatának megállapítása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
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Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

5) Rétsági civil szervezetek 2013. évi támogatási pályázatának megállapítása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
6) 2013. évi karbantartási és felújítási terv  

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

 
7) 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: közbeszerzési szakértő 
 

8) A rétsági önkéntes tűzoltó egyesület 2012. évi támogatási  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

9) Kontírozó program használatával kapcsolatos szerződések jóváhagyása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

10) Megállapodás kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátására 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
11) Jegyző költségtérítésének megállapítása 

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

 
12) Ingatlantulajdonosi hozzájárulás 

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

 
13) Piac udvar tervezési ajánlata és tervezői szerződés-tervezete 

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

 
14) Ajánlat munkavédelmi feladatok ellátására 

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

 
15) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

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

 
16) Hivatásos tűzoltó őrs létrehozása Rétságon 

Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő bizottsági elnök 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
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17) ÉMOP-3.1.2/A-09-21-2011-0003 Közbeszerzési ajánlattételi felhívás Rétság 

Általános Iskola és Művelődési Központ felújítására 
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
18) Tájékoztató a szabadságállományokról 

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

 
19) Tájékoztató követelések állományáról 

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

 
20) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 

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

 
21) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 

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

 
22) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 

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

 
23)  Kérelem figyelmeztető táblák elhelyezésére 

Előterjesztő: Jávorka János képviselő 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
24) Megállapodás helyiség használatra 

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

 
25) Tulajdonosi hozzájárulás kérése  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

26) Egyebek 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

1) Papp Tünde kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
2) Személyi bérek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
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1./ Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója 
     Előterjesztő: Ferencsik Raymond rendőrkapitány 
 

Dr. Szájbely ernő PVB elnöke: Március 19-én ülésezett a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottságunk, 7 fő jelenlétével határozatképesen. Közel 8 órás bizottsági ülésen vagyunk túl, 
sok volt a napirend, és igen részletesen tárgyaltuk azokat. Ezt a beszámolót is tárgyaltuk. A 
rendőrségi törvényben foglalt kötelezettségének megfelelően a Rétsági Rendőrkapitányság 
parancsnoka elkészítette a 2012-es évről szóló beszámolót. Ennek a napirendnek a 
tárgyalásánál megjelent az ülésen Ferencsik Raymond rendőr alezredes, a rétsági 
rendőrkapitányság vezetője. A benyújtott anyaghoz képest néhány mondattal kiegészítette 
beszámolóját. Elmondta, hogy az állomány feltöltése megtörtént, idén teljes létszámban 
fognak tudni dolgozni. Tájékoztatott bennünket a fejlesztésekről, pl. a kerítés megépítéséről. 
Megköszönte az ehhez nyújtott önkormányzati segítséget. Beszámolt arról, hogy a múlt 
évben a Belügyminisztérium kiküldött kérdőíve alapján (felmérés történt) Nógrád megyében 
nagyon jó eredmény keletkezett, a legjobb Rétság területéről. Elégedettségi felmérés volt a 
rendőrség működéséről. Maximális pontszám 5 volt, 4,6 ért el Rétság. Alezredes úr 
megköszönte az elmúlt évi együttműködést. A bizottsági vitában elhangzott, hogy mindenre 
kiterjedő beszámolót kaptunk. A korábbi évekhez hasonlóan pozitív eredményekről 
hallottunk. Külön öröm a személyi állomány, és körzeti megbízott állományok betöltése. A 
felderítési mutató kiemelkedő. Rendőri intézkedésekkel szemben a panasz igen kevés volt, 
törvényesen jár el a rendőrség. A bizottság 7 egyöntetű szavazattal a beszámoló elfogadását 
javasolja a Képviselő-testületnek, és elismerését fejezi ki az elvégzett munkával 
kapcsolatban.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a beszámoló elfogadását támogatja, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
45/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi 
tevékenységéről, a város közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli 
kiegészítésekkel megismerte és elfogadja. Az 
elvégzett munkájukkal kapcsolatban elismerését fejezi 
ki. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2013.március 31. 
 
 

2./ Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
     Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 

 
Tömör Józsefné jegyző: Szükséges a szabályzat módosítása, mivel ellentétes a Rétság 
Város Önkormányzatának SZMSZ-ével. A Bíráló bizottság került nevesítésre, de ezzel 
ellentétben a PVB-nek kell szerepelnie.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel. Nincs. Aki egyetért a kiosztott határozati 
javaslattal, kérem szavazzon.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
46/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Közbeszerzési Szabályzat 
módosításáról szóló előterjesztést.  
A Közbeszerzési Szabályzat V. fejezetének 1.4 
pontját az alábbiakra módosítja: 
1.4 A felhívás és a dokumentáció tervezetét a 
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság – bizottsági 
ülés keretében - megtárgyalja. 
 
Felelős: Tömör Józsefné jegyző 
Határidő: átvezetésre 2013. március 25. 
 
 

3./ Rétsági Sportegyesületek 2013. évi támogatási 
pályázatának megállapítása 

         Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület február 22-i ülésén döntött a rétsági 
sportegyesületek támogatására vonatkozó pályázati kiírásról. A pályázati kiírás megjelent a 
honlapon, hirdető táblán, kábel TV-n, illetve a Hangadóban is. A kiírásra összesen 5 
egyesület adta be pályázatát. A 2012-es év pályázati összegeivel a pályázók elszámoltak. A 
sportegyesületek támogatására tervezett összeg a költségvetésünkben 4.200.000 Ft volt. 
Ezzel szemben a beérkező igények összesen 7.184.000 Ft-ról szólnak. Röviden idéznék a 
tanácsnoki véleményből, ami az anyag mellékletét képezi: A Képviselő-testület fontosnak 
tartja a város közösségi jellegű, versenyszerű, tömegsport tevékenységének támogatását. 
Erre a költségvetésben külön alapot különített el. A benyújtott iratok formailag megfelelnek. 
Szükséges vizsgálni, az előző évben is pályázók esetében a megkötött szerződés 
teljesülését. Ez nem csak azt jelenti, hogy a számlákkal elszámoltak-e, hanem azt is, hogy a 
vállalásnak megfelelő sporttevékenységet valójában folytatták, a jelzett programokat, 
rendezvényeket megtartották, versenyeken részt vettek. A megállapodás részeként 
vizsgálandó, hogy eleget tettek-e kommunikációs előírásoknak. Elhangzott a bizottsági 
ülésen, hogy az egyesületeknek önállóan kell gondoskodniuk működésük feltételeiről, hiszen 
bevételeik nagy részét maguknak kell előteremteniük, tagdíjak, szponzorok, pályázatok 
útján. Az önkormányzat ebben az évben is meg tudta teremteni a támogatás forrását a 
költségvetésében, hiszen fontosnak tartja a sporttevékenységet. Új igénylő is szerepel az 
idei évben, a Magyar Alternatív Ifjúsági Szabadidő és Motorsport Club. Ismertetem a 
bizottsági javaslatot: Rétsági Árpád Egylet részére: 700.000 Ft, Rétság Városi Labdarúgó 
Sportegyesület részére 2.800.000 Ft, Rétsági Judo Club részére 350.000 Ft és 150 óra 
ingyenes tornaterem használat, Főnix Asztalitenisz Sportegyesület részére 200.000 Ft, 
Magyar Alternatív Ifjúsági Szabadidő és Motorsport Club részére 150.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás elfogadását, elszámolási kötelezettséggel, a bizottság elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Girasek Károly képviselő: A Judónál a tornaterem használat a kis tornatermet jelenti. A 
nagy tornatermet már nem adhatjuk senkinek, hiszen az iskola tornaterme. Köszönöm. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását, a határozati 
javaslatot.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
47/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2013. évi sporttámogatás igénylésére 
- 30/2013.(II.22.)  számú határozata alapján kiírt 
felhívásra -  benyújtott sportegyesületi pályázatokat.   
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében, máshova nem sorolható egyéb 
sporttámogatás szakfeladaton civil szervezetek 
támogatására tervezett 4.200.000 Ft előirányzat 
terhére, elszámolási kötelezettséggel a pályázatban 
megjelölt kiadásaikra 
 

1.) Rétsági Árpád Egylet részére: 700.000 Ft 
2.) Rétság Városi Labdarúgó Sportegyesület részére 2.800.000 Ft 
3.) Rétsági Judo Club részére 350.000 Ft és 150 óra ingyenes tornaterem használat 
4.) Főnix Asztalitenisz Sportegyesület részére 200.000 Ft 
5.) Magyar Alternatív Ifjúsági Szabadidő és Motorsport Club részére 150.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
megállapodást az érintett sportegyesületek vezetőivel megkösse.   

 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: megállapodások előkészítéséért: Tömör Józsefné jegyző  
             megállapodás megkötéséért: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
 

4./ Rétsági Nyugdíjas Klubok 2013. évi támogatási 
pályázatának megállapítása 

         Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szintén a február 22-i ülésén döntött a Képviselő-testület a 
nyugdíjas klubok 2013. évi támogatására vonatkozó pályázatának kiírásáról. A pályázati 
kiírás az érintett két klub számára megküldésre került. Mindkét klub benyújtotta a pályázatát. 
A 2012. évi támogatás összegével és a felhasználással mindkét pályázó elszámolt. A 2013. 
évi költségvetésben erre a célra 400 eFt áll rendelkezésre. Itt is idéznék a tanácsnoki 
véleményből: A Képviselő-testület fontosnak tartja a város közösségi életének fejlesztését, a 
kulturális tevékenység önálló kezdeményezésének támogatását, a civil mozgalmak 
segítését. E körben minden évben külön keret biztosításával támogatja a nyugdíjas klubokat. 
A benyújtott iratok formailag megfelelnek. Fontos tudni, hogy a pénzbeli támogatás csak az 
egyik fajtája a támogatásnak, hiszen intézmények, és feltételek biztosításával természetben 
is segítséget nyújt az önkormányzat. Tanácsnok úr megemlíti, hogy vizsgálni szükséges az 
előző évben is pályázók esetében a megkötött szerződés teljesülését is. Ez megint csak nem 
azt jelenti, hogy számlákkal elszámoltak-e, hanem azt is, hogy a vállalásnak megfelelő 
tevékenységet valójában folytatták, a jelzett programokat, rendezvényeket megtartották.  A 
megállapodás részeként vizsgálandó, hogy eleget tettek-e kommunikációs előírásoknak. 
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A bizottsági ülésen elhangzott, hogy mindkét rétsági nyugdíjas klubban jól szervezett, aktív 
tevékenység folyik. Ez elismerésre méltó, és természetesen az önkormányzat is igyekszik 
különféle módon támogatni a tevékenységet. A beszámolók, amiket megkaptunk, sokrétű, 
igen színes tevékenységről, programokról szólnak. A bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy ugyanúgy, mint a tavalyi évben, mindkét nyugdíjas klub részesüljön 
támogatásban. Mindkét klub esetében 200 eFt támogatás megítélését javasoljuk a 
Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Nincs. Kérem szavazzon, aki a határozati 
javaslattal, a bizottság ajánlásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
48/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a nyugdíjas klubok 2013. évi 
támogatására – 31/2013.(II.22.)  számú határozata 
alapján kiírt felhívásra -  benyújtott pályázatokat.   
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében, civil szervezetek támogatása 
szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási 
tételen tervezett 400.000 Ft előirányzat terhére, 
elszámolási kötelezettséggel, 

1.) Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére 
útiköltség és belépőjegyek költségéhez 200.000 Ft  
vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
 
2.) Városi Nyugdíjas Klub részére útiköltség, és 
belépőjegyek költségéhez 200.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosít.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező megállapodást 
az érintett nyugdíjas klubok vezetőivel megkösse.   
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: megállapodások előkészítéséért: Tömör 
Józsefné jegyző  
megállapodás megkötéséért: Mezőfi Zoltán 
polgármester  
 
 

5./ Rétsági civil szervezetek 2013. évi támogatási 
pályázatának megállapítása 

         Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szintén a február 22-i ülésén döntött a Képviselő-testület a 
rétsági civil szervezetek 2013. évi támogatási pályázatának kiírásáról. Ez a kiírás is 
megjelent a honlapon, a hirdető táblán, a kábel TV-n, valamint a Hangadó helyi lapban. Azok 
a civil szervezetek, akik 2012-ben támogatást kaptak, elszámoltak a támogatással. A 2013-
as évi költségvvetésben az összes civil támogatásra tervezett összeg 400 eFt. A beérkezett 
igény viszont 1.115 eFt. Itt is megjelent új civil szervezet, Rétsági Fiatalok Rétságért 
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Kulturális Egyesület. Röviden ez esetben is idéznék a tanácsnoki véleményből: A Képviselő-
testület fontosnak tartja a város közösségi életének fejlesztését, a kulturális tevékenység 
önálló kezdeményezésének támogatását, a civil mozgalmak segítését. E körben  minden 
évben külön keret biztosításával támogatja – a művelődési színtér intézményes biztosítása 
mellett – az egyesületeket, saját programjaik megszervezésében. A benyújtott iratok 
formailag megfeleltek. Itt is szükséges vizsgálni az előző évben is pályázók esetében a 
megkötött szerződés teljesülését is. Örvendetes, hogy jelentősen bővült az érdeklődés ezen 
pályázat iránt. Új igények, új szervezetek jelentek meg, figyelemre méltó elképzelésekkel. Itt 
is szóba kerül, hogy a pénzbeli támogatás csak az egyik fajtája a támogatásnak, hiszen a 
feltételek biztosításával természetben is jelentős segítséget nyújt az önkormányzat a 
szervezeteknek. Vizsgálni kell, hogy a vállalásnak megfelelő tevékenységet valójában 
folytatták, a jelzett programokat, rendezvényeket megtartották.  A megállapodás részeként 
vizsgálandó, hogy eleget tettek-e kommunikációs előírásoknak. 
 
 
A bizottsági vitában elhangzott, hogy a költségvetésben 400 eFt áll rendelkezésre. Viszont 
van egy új belépő is, a Rétsági Fiatalok Rétságért Kulturális Egyesület, ez örvendetes.  
 
A bizottság a Városi Nyugdíjas Klub részére 80 eFt támogatást javasol megszavazni, a 
2013. szeptember 14-én tartandó szüreti rendezvényre. A Kereplő Néptánc Egyesület 
számára 180 eFt-ot javasol a bizottság, a 2013. évi néptánc tábor megszervezésére. A 
Rétsági Árpád Egylet részére a a Történelmi Militari és Bűnmegelőzési táborhoz 60 eFt, a 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nemzetiségi nap megszervezéséhez 80 eFt támogatást 
javasol elfogadásra a bizottság. Ezzel így a 400 eFt keret ki is merült. Ezért a bizottság azt 
javasolja a Képviselő-testületnek, - tekintettel arra, hogy a Rétsági Fiatalok Rétságért 
Kulturális Egyesület is nyújtott be pályázatot, és a bizottság őket is szeretné támogatni 180 
eFt-tal, - hogy a költségvetésben rendelkezésre álló keretet 180 eFt-tal emelje meg. 
Összesen 580 eFt lenne a civil szervezetek támogatására álló összeg.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Időközben a határozati javaslat kiosztásra került, egyben 
fogunk szavazni. Kérem, aki egyetért a bizottság támogatás felosztására vonatkozó 
javaslatával, most szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
49/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi civil 
szervezetek támogatására - 32/2013.(II.22.)  számú határozata alapján kiírt felhívásra -  
benyújtott pályázatokat.   
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében, civil szervezetek 
támogatása szakfeladaton nyári rendezvények és intézmények kulturális alapja tételen 
tervezett 400.000 Ft előirányzat terhére, elszámolási kötelezettséggel a következő 
rendezvények megtartásához vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
 
1.) Városi Nyugdíjas Klub részére, a szeptember 14-i szüreti rendezvényre  80.000 Ft  
 
2.) Kereplő Néptánc Egyesület részére, néptánc tábor költségeihez   180.000 Ft 

 
3.) Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület részére,  
     - július 20. Rétsági traktor derby és palacsinta fesztivál, október 19.  Hubertus 
lovaglás, október 31. Halloween –i rendezvény, valamint december 23. Mindenki 
Karácsonya rendezvény költségeihez összesen     180.000 Ft 
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4.) Rétsági Árpád Egylet részére a 2013. július 17-24. között megtartandó Történelmi 

Militari és Bűnmegelőzési  Tábor költségeihez     60.000 Ft. 
 

5.) Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata részére, a XI. Rétsági 
Nemzetiségi Nap megrendezéséhez      80.000 Ft. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
megállapodást az érintett civil szervezetek vezetőivel, illetve a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökével megkösse. 

A költségvetésben tervezett és a civil szervezetek részére fentiek szerint megállapított 
támogatás 180.000 Ft-os különbözetének fedezetét a képviselő-testület az általános tartalék 
terhére biztosítja. A költségvetés módosításakor az előirányzat változást át kell vezetni. 

 
Határidő: 2013. április 15. 
Felelős: megállapodások előkészítéséért: Tömör Józsefné jegyző  
             megállapodás megkötéséért: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
 

6./ 2013. évi karbantartási és felújítási terv 
     Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Megkaptuk a 2013. évi karbantartási és felújítási tervre 
vonatkozó előterjesztést, ami nagyon részletes feladatlistát tartalmaz. Különösebb vitát nem 
nyitottunk ebben a témában a bizottsági ülésen. Az hangzott el, hogy ebből a feladatlistából 
kellene egy nagyon átgondolt, megvalósítható tervet csinálni, a prioritások 
megfogalmazásával, illetve alaposan fel kell mérni a megvalósítható feladatokat, és azokat 
amennyire csak lehet, forintosítani. A bizottság javaslata, hogy az így átdolgozott 
karbantartási és felújítási tervet a májusi ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Gazdag a lista, és még vis major helyzet is állhat elő. Aki a 
bizottság javaslatával egyetért, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
50/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2013. évi karbantartási tervről szóló 
előterjesztést, azt az alábbi szempontok szerinti 
átdolgozásra visszaadja: 

- az elvégzendő feladatokat fontossági sorrendbe kell 
állítani 

- a feladatokhoz költséget kell meghatározni 
 
Felelős: Salgai György városgondnok 
Határidő: 2013. május 8. 
 
 

7./ 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A 2011. évi Közbeszerzési tv. alapján kell az éves tervet 
elkészíteni. Kötelező feladat, ennek tesz eleget az előterjesztés. A módosított határozati 
javaslat elfogadását javasolja a bizottság a testület számára. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
51/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint elfogadja. 
 

Rétság Város Önkormányzat 2013.évi közbeszerzési terve 
 

sorsz. Tervezett beruházás, 
beszerzés, 

szolgáltatás igénybevétel 

Becsült 
érték 
eFt 

Közbeszerzés megkezdésének 
tervezett időpontja 

1. Város rehabilitációs pályázat 
iskola felújítás 

29.998 2013.április 

2. Város rehabilitációs pályázat 
Művelődési Központ felújítás 

9.147 2013. április 

 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 

8./ A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi 
támogatási módosítási kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az Egyesület kérelmet nyújtott be a 2012. évi támogatás 
módosításának tárgyában. 1.300 eFt volt a támogatás összege. A megállapodásban 
megjelölt részösszegek a megvalósítás során változtak. Technikai módosításról van szó, a 
felhasználás jogcímei változtak csupán. A bizottság a kérelmet elfogadásra javasolja. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra teszem fel az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
52/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2012. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő 
kérelmét, azt támogatja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő 
felhasználási cél az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 
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Cél 
Módosított

 összeg (Ft)
Üzemanyag (IFA, Opel, kisgépek) 125 478
Javítási, karbantartási, fenntartási költség 59 440
Gépjárművek kötelező biztosítása 96 135
Rezsi költségek (villany, víz, gáz) 543 412
Élelmezés, védőital 109 567
Egyéb szolgáltatás (könyvelő, posta stb.) 50 000
Gépek, berendezések javítása, 
karbantartása 9 830
Épület felújítás 266 953
Formaruha, védőruha 39 185
Jutalmazás 0
Összesen: 1 300 000
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodást aláírja. 

 
Határidő:  2013. március 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

9./ Kontírozó program használatával kapcsolatos 
szerződések jóváhagyása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Polgármesteri Hivatalnál a Pénzügyi csoport munkatársai 
2011. évtől használják ezt az ún. kontírozó programot. A program használata előnyökkel jár, 
csökkenthető vele a hibás könyvelési tételek száma, meggyorsítja a feldolgozási időt. A 
készítő vállalkozás ketté vált, az új vállalkozással két szerződés aláírása szükséges. Fizetési 
Többletet nem jelent a módosítás. Technikai változás történik csak. A bizottság a javaslatot 
támogatja. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a kiadott határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
53/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Kontírozó program használatával 
kapcsolatos szerződésekről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Pénzügyi csoport számviteli 
területet ellátó munkatársai munkájának segítése 
céljából továbbra is biztosítja a Kontírozó program 
használatát. Tudomásul veszi, hogy a programot, 
annak karbantartását a Nógrád Szeszám 
Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
helyett 2013. április 1. naptól a Loyal-Soft 
Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. biztosítja.  
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A Nógrád Szeszám Kft. szerződés felmondását 2013. 
április 1. nappal tudomásul veszi. Hozzájárul, hogy 
2013. április 1. naptól a Loyal-Szoft Kft-vel 
megkötésre kerüljön a Kontírozó programra 
vonatkozó Felhasználói szerződés és az Átalánydíjas 
szoftver karbantartási szerződés. A programkövetés 
havi 1.000 Ft + áfa díjtétele a 2013. évi 
költségvetésben biztosított.  
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét 
képező Felhasználói szerződést és az Átalánydíjas 
szoftver karbantartási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Tömör Józsefné jegyzőt a 
szerződések aláírására.  
 
Határidő:  2013. március 30. 
Felelős: Tömör Józsefné jegyző 
 
 

10./ Megállapodás kistérségi munkaszervezeti feladatok 
ellátására 

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló törvény 
alapján át kellett venni a feladatot. A feladatokat június 30-ig látjuk el egy korábbi döntés 
alapján. Többletlétszám felvétele a rövid határidő miatt nem indokolt. Az ellátandó 
feladathoz nélkülözhetetlen a jegyző asszony munkája, kell egy munkaügyes, és egy 
felsőfokú államháztartásban jártas mérlegképes könyvelő. A feladatokat és a pénzeszköz 
állomány átvételét szerződésben kell rögzíteni. Részletesebb vita zajlott a Bizottsági 
ülésen. Polgármester úr elmondta, hogy aznap volt egy társulási ülés, ahol több kérdésben 
születtek döntések. Az ottani állásfoglalás alapján Rétságnak csak februártól kell úgymond 
ellátni a feladatot. A Társulási ülésen részt vett Jávorka János képviselő társunk is, aki 
elmondta, hogy a társulás jövőjéről nem igazán volt szó. A társulás a döntéssel igencsak 
késésben van. A társult települések Képviselő-testületeinek minősített többséggel kell 
dönteni a társulás jövőjéről. Olyan döntés született, hogy március 25-ig kell a 
településeknek dönteniük. Legkésőbb június 30-ig dönteni kell. Új társulás megállapodás 
kell készíteni. Rétság döntött decemberben, hogy kilép a társulásból. Ahhoz, hogy Rétság 
is eldöntse, hogy társul-e a szociális feladatra, akkor ki kell mutatni részleteiben, hogy ha 
önállóan végezzük el a feladatot mennyibe kerül, illetve, ha társulásban látjuk el a feladatot 
hány forintot kell hozzátennünk. Csak a többségi döntés után tud Rétság is dönteni. A 
feladatátvételhez nagyon pontos leltár szükséges. Csak a ténylegesen meglévő eszközök 
kerüljenek átvételre. Van egy módosított határozati javaslat, a dolgozók a munkát 
célfeladatként végzik. Van egy megállapodás tervezet is. A megállapodás tervezetben a 
január 1-i dátum javításra került február 1-re. A bizottság 6 igen és 1 ellenszavazattal 
javasolja elfogadni a határozatot, és a mellékelt megállapodás tervezetet.  
 
Girasek Károly képviselő: Én nem szavaztam meg az indítványt. A kistérség nem tett meg 
mindent időben, hogy a megszűnés után rendezve legyenek az ügyei. Jelenleg sem látszik 
elmozdulás. A leltár szerinti listán szereplő eszközökre nem látok garanciát. Olyan dolgot 
kell átvenni, amiről részletes lista nincs.   
 
Mezőfi Zoltán polgármester:  A tételes lista természetesen rendelkezésre áll.  
 
Girasek Károly képviselő: Nem csak az eszközökre, az ügyiratokra is gondolok. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4  
igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
54/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulás 
munkaszervezeti feladatellátására vonatkozó 
előterjesztést.  
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy  2013. 
június 30-ig a munkaszervezeti feladatokat az ellátást 
vállaló dolgozók célfeladatként  végzik.  
Rétság Kistérség Többcélú Társulással megkötött 
megállapodás alapján átvett pénzeszköz terhére, a 
feladatellátásban résztvevő dolgozók 
többletmunkájának elismerésére 1.750.000 Ft 
személyi juttatás és 472.500 Ft szociális járulék 
felhasználását engedélyezi. Az átvett pénzeszköz és 
személyi juttatás járulékkal növelt összegének 
623.400 Ft-os összegét a  dologi kiadások 
fedezetére tartalékba kell helyezni.  
 
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges munkáltatói 
intézkedés megtételére. 
Az előirányzat változást a költségvetés következő 
módosításakor át kell vezetni. 
 
Felelős: Tömör Józsefné jegyző 
Határidő: 2013. március 25., majd szöveg szerint.  
 
 

11./ Jegyző költségtérítésének megállapítása 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A jegyző munkába járás költségtérítéséről van szó. 
Hasonlóan ahogy az előző jegyző esetében is volt, az előterjesztés szerint március 1. naptól 
havi 35 eFt költségtérítést javasol a bizottság megállapítani a jegyző részére.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
55/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a jegyző költségtérítéséről szóló 
előterjesztést. Hozzájárul, hogy Tömör Józsefné 
jegyző részére 2013. március 1. naptól 35.000 Ft/hó 
költségátalány kerüljön kifizetésre. A költségátalány 
forrásaként az általános tartalékot jelöli meg  A 
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költségvetés soron következő módosításakor az 
átvezetésre javaslatot kell tenni. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: szöveg szerint 
 
 

12./ Ingatlantulajdonosi hozzájárulás 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Mint az ismeretes, 2013. július 1-től a teher gépjárművekre 
vonatkozóan az országos közúthasználatért a megtett úttal arányos útdíjat kell fizetni. Az 
elektronikus útdíj csatlakozási helyeire kérnek hozzájárulást az önkormányzattól. A Mező út 
sarkán lévő terület érintett ebben a kérdésben. A vezeték légtelenítése miatt igényt 
tarthatunk kártalanításra, a kiosztott javaslat ezt tartalmazza.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs. Szavazásra teszem fel a kiadott 
határozati javaslatot, melyen a módosítások átvezetésre kerültek. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
56/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az elektronikus útdíj díjellenőrzési 
állomások elektromos csatlakozási helyeinek 
tervezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról szóló előterjesztést.   
 
A Képviselő-testület az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő 566 hrsz-ú ingatlanon - az Unitef 
’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2779 tervszámú 
terve alapján- kialakítandó F4 2. sz. út 56+185 km 
szelvény megnevezésű közművezeték F4 rajzszámú 
nyomvonalrajzon bemutatott módon történő 
építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.  
A vezeték létesítésének következtében az ingatlan 
használatának akadályozásával kapcsolatos 
kártalanításra igényt tart.  
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2013. március 25.   
 
 

13./ Piac udvar tervezési ajánlata és tervezői szerződés-
tervezete 

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület január 25-én döntött arról, hogy a 
Kovaterv Kft-től árajánlatot kell kérni, a Piac udvar területére, a HÉSZ –ben előírt beépítési 
terv elkészítésére. A Piac udvar területére közmű vázlat tervek elkészítésére, az elektromos 
áram, a víz és szennyvíz vonatkozásában, valamint a előzetes költség becslést ezen 
közművek kivitelezésére. Az árajánlat és a szerződés tervezet megérkezett. Fedezetként az 
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általános tartalékból kell átcsoportosítani. Ez még nem a végleges terv, később kell az 
engedélyes tervet megrendelni. Ez egy nyomvonal vázlatterv. A bizottság egyöntetűen 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs. Szavazásra teszem fel a kiadott 
határozati javaslatot, melyen a módosítások átvezetésre kerültek.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
57/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Piac udvarban kialakuló ingatlanok 
tervezési árajánlatáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Kovaterv Kft. 300.000 Ft +áfa 
összegű árajánlatát elfogadja, és megrendeli a  
- a Piac udvar területére a HÉSZ-ben előírt beépítési 
terv elkészítését, 
- a Piac udvar területére közművázlat tervek 
elkészítését az elektromos áram, víz és szennyvíz 
vonatkozásában, valamint előzetes költségbecslést 
ezen közművek kivitelezői munkáira. 
Az előterjesztés mellékletét képező szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert a szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület a tervezési díj fedezetét 300.000 
Ft +áfa összegben az általános tartalék terhére 
biztosítja. A tartalék feloldására, a szolgáltatási díj 
pótelőirányzatára a 2013. évi költségvetés soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
Határidő:  2013. március 25. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

14./ Ajánlat munkavédelmi feladatok ellátására  
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A munkavédelemmel kapcsolatos törvényi kötelezettség 
végrehajtása elengedethetetlen az önkormányzat számára is. Fodor László éveken át ellátta 
a munkavédelmi feladatokat, most is ő adott ajánlatot. Három témában kell dönteni: konyha 
szabályzatai 110.000 Ft, intézmények munkavédelmi feladatai havi 50.000 Ft, konyhán 
munkavédelmi eszközök pótlása. Munkavédelmi ellenőrzés kapcsán elkészült egy 
kimutatás, ami alapján 53 eFt értéken kell biztosítani felszereléseket: csúszásmentes cipő, 
szemüveg, vízhatlan kötény, hőálló kesztyű. Elhangzott, hogy szükség van a munkavédelmi 
feladatokra, a munkavédelmi eszközökre. Erre többletforrást kell biztosítanunk a tartalék 
terhére. A bizottsági ülésen minden hozzászóló azt erősítette, hogy ez a feladat kötelező, az 
ajánlat pedig előnyös. A kiosztott módosított határozatokban a javítások már megtörténtek, 
beépítésre kerültek a javaslatok. A bizottság 7 igen, illetve 6 igen és 1 nem szavazattal 
támogatta a határozati javaslat elfogadását. A konyha további működését át kell gondolni.  
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                       7/2013. sz. jegyzőkönyve 

 16

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs. Szavazásra teszem fel a kiadott 
határozati javaslatot, melyen a módosítások átvezetésre kerültek. Kétszer fogunk szavazni, 
először a Megállapodásokra, azt követően pedig az eszközök beszerzésére.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
58/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Fodor László munka- és tűzvédelmi 
tanácsadótól érkezett árajánlatokról készített 
előterjesztést.  
 
 
A Képviselő-testület a Napközi konyhánál elvégzendő 
feladatok biztosítása érdekében az összesen 110.000 
Ft-os vállalási árat elfogadja és megrendeli a 2013 évi 
Munkavédelmi kockázatértékelés elkészítését, az új 
Munkavédelmi Szabályzat elkészítését, a tűzvédelmi 
szabályzat elkészítését, az EVÉD kiadó lapok 
elkészítését, a dolgozók munkavédelmi oktatását. A 
vállalási díj összegét a 2013. évi költségvetésben 
jóváhagyott dologi kiadásokból átcsoportosítással kell 
biztosítani.       
 
A Képviselő-testület a munka- és tűzvédelmi feladatok 
folyamatos ellátására benyújtott árajánlatot elfogadja, 
hozzájárul, hogy valamennyi intézményre kiterjedően 
a szolgáltatás megrendelésre kerüljön. A város 
költségvetésében a vállalkozási díj 2013. évi 
összegét, 450.000 Ft-ot az általános tartalék terhére 
biztosítja.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező Eseti megbízási 
szerződést és a folyamatos szolgáltatásnyújtásra 
vonatkozó szerződést aláírja 

 
Határidő:  2013. március 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
59/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Konyha működéséhez szükséges 
védőeszközök biztosításáról szóló szóbeli 
előterjesztést.  
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A Képviselő-testület az általános tartalék terhére 
53.000 Ft összeget biztosít 5 db csúszásmentes 
lábbeli, 2 db védőszemüveg, 10 db vízhatlan kötény 
és 2 db hőálló kesztyű beszerzésére. 
 
Felelős: Salgai György városgondnok 
Határidő: azonnal 
 
 
 

15./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
       Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Elsősorban az hangzott el a bizottsági ülésen, hogy  a 
járások kialakulásával kapcsán több feladat, valamint dolgozók is átkerültek a Járás 
hatáskörébe. Emiatt az SZMSZ-t mindenképpen módosítani kell.  Pl. elkerült az 
okmányiroda, valamint a gyámügy is. Két határozati javaslat van. A Polgármesteri 
Hivatalban 1 fő ügykezelő március 1-el kérte a felmentését, nyugállományba vonulása miatt. 
A két hónapi felmentési időből egy hónapra mentesíteni kell a munkavégzés alól. Erre az 
időszakra indokolt a párhuzamos foglalkoztatás, ez lenne az egyik határozati javaslat. 
Kaptunk javaslatot arra nézve, hogy az SZMSZ melyik pontjait kellene módosítani. Sok 
mindent át kell vezetni az SZMSZ-en, és nagyon sok módosító indítvány érkezett már a 
bizottsági ülésre is. A javaslat az, hogy a teljes SZMSZ-t át kell dolgozni, de vannak sürgős 
döntések is, amikről most kell szavazni. Az idő rövidsége miatt a teljes átdolgozás a mai 
napra már nem volt elvégezhető, ezt egy későbbi ülésen fogjuk tárgyalni. A bizottsági 
ülésen elhangzott, hogy ügyelni kell, hogy a feladatokhoz kell a létszámot meghatározni. 
Ebben az évben a központi támogatás más településekhez hasonlítva magasabb létszámot 
tesz lehetővé, az elszámolás még ma nem ismert. A költségvetési törvényben erre az évre 
vonatkoznak a számok, így a bizottság álláspontja, hogy határozott idejű kinevezések 
történjenek, ahol új kinevezés történik. Nem tudjuk, hogy a 2014. évi finanszírozás milyen 
lesz, óvatosan kell a létszámmal bánni. Elhangzott, hogy alaposan át kell tekinteni a 
munkaköri leírásokat. Úgy tűnik, vannak aránytalanságok. Egyöntetűen az a vélemény, 
hogy aljegyző foglalkoztatása nem szükséges. Ha a jegyző távol van, megbízást adhat 
köztisztviselő részére. SZMSZ hatálybalépésre április 01-ét javasolja a bizottság. Az 
építéshatóságon jelen pillanatban 3 fő van, át kell csoportosítani munkaköröket. Mivel a 
műszaki területen nincs dolgozó, aki el tudná a feladatot látni, ezt a területet kell erősíteni. A 
városgondnok átminősítése megoldható köztisztviselőnek. A városüzemeltetési csoportnál a 
bizottság indokoltnak tartja 1 fő szakmunkás létszám csökkentését. A pénzügyi csoportnál 1 
fővel lenne emelve a létszám. Az adóügyekkel foglalkozó munkatárs más feladatot ne 
lásson el, de magasabb követelményeket kell támasztani vele szemben, például az 
ellenőrzések területén, bevételeket is tud hozni. Ügykezelők esetében elhangzott, hogy a 
két fő alkalmazása indokolt. Az építésügynél három építéshatósági dolgozóra biztos, hogy 
nincs szükség. Jó lenne, ha másik munkakörbe át lehetne tenni a visszaérkező kolleginát. 
Most csak az SZMSZ bevezető része, és az 5-ös sz. melléklet módosítása történne meg. 
Másik hozzászóló szerint a feladatokat kellene számba venni, és ahhoz igazítani a 
létszámot. Kell olyan dolgozó, aki a pályázatokat kezeli. Amennyiben van lehetőség plusz 
foglalkoztatásra, azok terhére a restanciákat kellene csökkenteni, sok területen van 
elmaradás. Elhangzott a pénzüggyel kapcsolatban, hogy jelenleg nem csak pénzügyi 
feladatokat végeznek. Vélemény volt az alkalmazással kapcsolatban, hogy a köztisztviselőt 
határozatlan időre kell kinevezni, határozott időre csak konkrét feladat megjelöléssel lehet 
alkalmazni. A műszaki területen nagyon hiányzik egy ember. A pénzüggyel kapcsolatosan 
hozzáteszem, hogy a létszámbővítés kapcsán az új dolgozó segíthet a szabályzatokban, 
ellenőrzésekben. Kérés, hogy legyen némi önkormányzati ismerete.  
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A párhuzamos foglalkoztatással kapcsolatos javaslatot 6 igen, 1 tartózkodással szavazattal 
javasolja a bizottság elfogadásra. Az SZMSZ módosításnál a bevezető rész nem változott, 
bekerült néhány kiegészítés (ezeket a bizottság elnöke felsorolja). Annyi változás van az 
eredeti előterjesztéshez képest, hogy a megnevezés lett pontosítva az építésügynél a 
jelenlegi megfogalmazás: építéshatósági ügyintéző 1,5 fő építési és műszaki ügyintéző 1,5 
fő. Az SZMSZ módosítását a bizottság minden pontjában támogatta, változó szavazati 
aránnyal. Összességében a bizottság a módosítást elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester 17 órakor megérkezett a Képviselő-testületi ülésre.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Van-e még hozzászólás? Nincs. Módosító javaslatom, hogy 
először a párhuzamos foglalkoztatásról döntsünk.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
60/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a felmentési idő miatt szükségessé vált 
párhuzamos foglalkoztatásról készített előterjesztést, 
azt támogatja.  
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. április 01.napjától- 2013. április 30. 
napjáig 1 fő ügykezelő foglalkoztatásra kerüljön.  
A párhuzamos foglalkoztatás 114.000 Ft bér és 
30.780 Ft járulék fedezetét a 2013. évi költségvetés 
tartalmazza.  
Utasítja a jegyzőt a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Tömör Józsefné jegyző 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Egyik szemem sír, a másik nevet. Jó lett volna, ha aljegyzőnk 
is lehetett volna, de ha lesz egy jó pénzügyes, akkor el tudom fogadni.  Támogatnám, hogy 
az új pénzügyes kollégát határozatlan időre vegyük fel. Aki ezzel egyetért, kérem 
szavazzon.  
 

A Képviselő-testület 2 igen, 1 nem, 3 tartózkodás 
szavazattal a módosító javaslatot nem fogadta el.  
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az SZMSZ módosításával kapcsolatos 
rendelet-tervezetet. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6 egyöntetű igen szavazattal megalkotta 
8/2013.(III.22.) számú önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat Szervezeti és Működési 
szabályairól szóló, többször módosított 
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1/2011.(I.26.) sz. önkormányzati rendeletének 
módosításáról.  
(rendelet csatolva jegyzőkönyvhöz) 
 
 

Szünet 
 

16./ Hivatásos tűzoltó őrs létrehozása Rétságon 
       Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Tavaly március 23-i ülésen tárgyaltunk a rétsági volt 
laktanyában lévő tűzoltó szertár területén kialakítandó tűzoltó őrs létrehozásáról. Akkor azt 
az ígéretet kaptuk, hogy minden anyagi forrás rendelkezésre áll, csupán egy kérésük volt, 
hogy az önkormányzat biztosítson ingyenes használatot az épületrészre. Ezt természetesen 
az önkormányzat biztosította is. Örömmel vette a Képviselő-testület a kezdeményezést, és 
kértünk egy megállapodás-tervezetet, amit az önkormányzat el is készített. Aztán a 
következő, júniusi megbeszélésen már azt az információt kaptuk, hogy a 
Katasztrófavédelemnek anyagi forrása nincsen a tűzoltó szertár átalakítására. A 
megállapodás tervezetünk sem jött vissza. Ezután októberben érkezett egy másik levél, 
amiben egyértelműen leírták, csak akkor tudják az őrsöt megnyitni, ha az önkormányzat a 
szertárt megfelelő módon helyrehozza, felújítja. Novemberi ülésen tárgyaltuk újra a témát. 
Ekkor vetődött fel, hogy az érintett 23 település közösen állja a felújítás költségét, 
lakosságszám arányosan. Illetve akkor hangzott el, egy lakossági felajánlás a radiátorok, 
illetve a fűtéscsövek beszerelésére, ami meg is történt. Pár hónapos szünet után keresett fel 
Berecz György úr, az Igazgatóság vezetője, és azt kérte, hogy ők július 1-én szeretnék 
megnyitni az őrsöt. Néhány adatot kértem tőle – ami nem jött meg -, majd saját felmérés 
készült, szakértő bevonásával. Az elvégzendő feladatok: új áram, víz-csatorna rákötési 
lehetőség szükséges. Továbbá külső felújítás, kémény építés, padlásfeljáró megépítés, tető 
felújítás stb. Összességében 4-5 millió forint lesz a várható kiadás. Néhány település 
(Tolmács, Bánk, Pusztaberki, Patak, Berkenye, Nógrád, Drégelypalánk, Romhány) 
hozzájárult 354 eFt értékben a felújításhoz. Ez töredéke a felújításra fordítandó összegnek. 
Az látszik, hogy csak akkor kezd működni az őrs, ha az önkormányzat felvállalja a feltételek 
megteremtését. Jó szervezés kell, javasolja a bizottság Bulejka András külsős szakértő 
bizottsági tagunk megbízását a feladattal. Elhangzott a bizottsági véleményekben: fontos a 
város számára az őrs kialakítása, látszik, ha az önkormányzat nem vállalja fel a feladatot, 
lekerül a téma a napirendről. Előrelépés az, hogy van a tűzoltóságtól is kijelölt felelős 
személy. Gondolnunk kell az ÖTE használatában lévő épületre is, az ő részükre ki kell 
alakítani egy épületet. Az átadandó épületrészben ők sok társadalmi munkát végeztek. 
Készült egy megállapodás-tervezet, mely néhány ponton javításra szorul. Sürget az idő, a 
közművek kiépítése nem egyszerű, meg kell tervezni az épület átalakítását. Ajánlatokat kell 
kérni a Kovaterv Kft-től, Pásztor Zoltántól, Vian Bau Kft-től, Sajgó Bau Kft-től, a felújítás 
megvalósítása érdekében. Van egy kiegészített eredeti határozati javaslat. Engedélyezési 
terv Kovaterv részéről, II. határozati javaslat az elektromos áramra vonatkozik, III. ajánlat 
kérés a kivitelezésre az eredeti határozati javaslaton kívül ezekben a kérdésekben kell még 
döntenünk.  
 
Girasek Károly képviselő: Több bizottsági tag dicsérte az előterjesztést. Elnök úr számtalan 
egyeztetésen vett részt ez ügyben is, pedig nem az ő dolga lenne. Remélem, ha lesz 
műszaki szakember, akkor már ez a hivatal dolga lesz. Rendkívül fontos ügyről van szó, 
remélem megoldódik a tűzoltó őrs indulása.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönjük a támogató önkormányzatok segítségét. 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat, kérem aki elfogadja azokat, most 
szavazzon.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
61/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a HIVATÁSOS TŰZOLTÓ ÖRS 
LÉTREHOZÁSA RÉTSÁGON című előterjesztést. A 
Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Nógrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Rétság 
belterület 356/59 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a Rétság, Laktanya u. 9. szám alattt 
levő, tűzoltószertár elnevezésű, önkormányzati 
tulajdonban álló, jelenleg a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület használatában levő ingatlannak a tűzoltó 
őrs működéséhez szükséges, és az általuk az őrs 
működéséhez igényelt 162 m2 alapterületű részén 
24 órás vonulós készenléti egységgel tűzoltóságot 
tartson fenn és üzemeltessen. A Képviselő-testület 
kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a fent jelzett 
alapterületű ingatlanrészt egy, a későbbiekben 
megkötendő megállapodás alapján, Rétság Város 
Önkormányzata határozatlan időre, a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, ingyenes 
és kizárólagos használatba kívánja adni, a Rétsági 
Tűzoltó Örs működésének időtartamára. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tűzoltó őrs működésének megkezdése érdekében a 
2013. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja a 
fentiekben jelzett ingatlanon szükségessé váló 
munkálatok elvégzésének költségeit, maximum 
bruttó 5 millió Ft értékhatárig. A Képviselő-testület az 
ehhez szükséges munkák koordinálásával, 
megszervezésével megbízza Bulejka Andrást, a PVB 
tagját. 
A tűzoltószertár épületén szükséges munkák 
elvégzésére árajánlatokat kér az alábbi 
vállalkozásoktól: 
 
Kovaterv Építész Iroda Kft 3041 Héhalom, Petőfi út 
11. 
Pásztor Zoltán 2645 Nagyoroszi, Géza fejedelem 
út 15. 
Sajgó Bau Kft 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás 
út 7. 
Vian-Bau Kft 2600 Vác, Krakkó köz 8. 
 
A Képviselő-testület felkéri Mezőfi Zoltán 
polgármestert, hogy a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Rétsági 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel megkötendő 
megállapodást, miután azt az említettek  aláírták, 
jóváhagyásra terjessze be a soron következő 
testületi ülésre. 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                       7/2013. sz. jegyzőkönyve 

 21

 
Határidő: árajánlatok kérésére 2013. március 26. 
megállapodás előterjesztésére 2013. áprilisi testületi 
ülés 
Felelős:Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
62/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Laktanya u. 9. szám alatti tűzoltó őrs 
kialakításához szükséges engedélyezési terv 
elkészítésére vonatkozó árajánlatot, azt támogatja. 
 
Hozzájárul, hogy a tűzoltó őrs kialakítására 
megállapított előirányzat terhére ,  az engedélyezési 
tervdokumentáció – felmérési tervek, tervezett 
állapot, műszaki leírások, költségvetési  kiírás és 
tüzeléstechnikai szakvélemény beszerzése – a 
Kovaterv Építész Iroda Kft-nél,  200.000 Ft+áfa 
összegért megrendelésre kerüljön.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező tervezési szerződést a Kovaterv 
Építész Iroda Kft-vel megkösse. 
 
Határidő: szerződéskötésre 2013. március 25. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
63/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Laktanya u. 9. szám alatti tűzoltó őrs 
kialakításához szükséges elektromos 
fogyasztásmérő hely kiépítésére vonatkozó 
árajánlatot, azt támogatja. 
 
Hozzájárul, hogy a tűzoltó őrs kialakítására 
megállapított előirányzat terhére, az elektromos 
fogyasztásmérő hely kiépítése Pásztor Zoltán 
vállalkozónál, 170.975 Ft+áfa összegért 
megrendelésre kerüljön.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződést Pásztor 
Zoltán vállalkozóval megkösse. 
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Határidő: szerződéskötésre 2013. március 25. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
64/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Laktanya u. 9. szám alatti tűzoltó őrs 
kialakításához szükséges kivitelezési munkákról 
szóló szóbeli előterjesztést. 
Felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezési munkák 
elvégzésére a következő szervezetektől kérjen 
ajánlatot: 
 
Sajgó Bau Kft 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás 
út 7. 
Vian-Bau Kft 2600 Vác, Krakkó köz 8. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2013. március 31. 
 
 

17./ ÉMOP-3.1.2/A-09-21-2011-0003 Közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás Rétság Általános iskola és 
Művelődési Központ felújítására 
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ma egy projekt nyitón vettem részt, utak felújítása lesz. Becsó 
úr nem volt ott, a Norda igazgatójával találkoztam, egyeztettem vele. A lakosság 
tájékoztatásaként elmondom, hogy a buszpályaudvar csak buszpályaudvarnak épül, a 
váróterem, utasforgalmi épület egy másik pályázatban van beadva. Megtudtam, hogy három 
pályázat érkezett, lepontozták, a pénzt átcsoportosították a négy és öt számjegyű utak 
felújítására. Kérdésem az volt, hogy mekkora a remény, hogy felszabadítják ezt az összeget. 
Azt a választ kaptam, hogy folyamatosan monitoringozzák a fel nem használt összegeket. 
Ezeket átcsoportosítják, az idei ütemről még nem tud igazgató úr. a 2013-ban lejáró, 
lehívatlan összegeket fel kellene használni. Nem a Norda csoportosít, hanem az NFÜ. 
Huttyán Gergely részére javaslok meghívót küldeni protokoll rendezvényeinkre.  

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottsági ülésen hosszan tárgyaltuk ezt a napirendet.  
Márkus Pál közbeszerzési tanácsadó is részt vett az ülésen. Az általános iskola és a 
Művelődési központ felújítására kivitelező kiválasztása a tárgy. Tárgyalásos eljárás lesz. 
Mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások részére lehet meghívót küldeni. 
Pontról pontra mentünk végig a felhíváson. Az önkormányzatnak az a célja, hogy esélyt 
adjunk rétsági vagy Rétság környékén dolgozó kisvállalkozásoknak a munka elvégzésére. 
Ha összevonjuk a projektet, ők csak alvállalkozók lehettek volna. Jó néhány ponton 
módosítottuk a felhívást, annak érdekében, hogy minél több kisvállalkozást tudjunk 
megszólítani. Márkus úr megküldte az átdolgozott felhívást, leellenőriztem az adatok 
átvezetését, azok helyesek. Polgármester úr kérésére módosító javaslatom lesz: 12,2,1 
pontnál az M3 pontnál a statisztikai állományi létszám jelenlegi 8 fő, illetve 3 fő. A 8 főt 
javaslom 4 főre csökkenteni (iskola projekt esetében). Így lehet bővíteni a megszólíthatók 
körét. A meghívásos pályázat lényege, hogy a helyi vállalkozásokat meg tudjuk szólítani. 
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Reális a szándék, hogy olyanokat hívjunk meg, akik megfelelnek az elvárásnak. A bizottság 
elfogadásra javasolja a határozatot. Újabb céget javaslok felvenni a listára: Verner Kft.  
Határidők szorosak, különösen az iskola miatt, a felújítást a tanítási szünetre kell ütemezni.  
A bizottság a kiosztott módosított határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.  
 
Girasek Károly képviselő:  Menczelesz Miklós rétsági lakos vállalkozóként kíván részt 
venni, a Kft-je még újonnan alakult, nem rendelkezik a feltételekkel. Ettől függetlenül kaphat 
a Kft-nevére is felhívást.   
 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért, hogy a statisztikai létszámnál 8 fő helyett 4 fő 
szerepeljen, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
Képviselő-testület. Aki egyetért a két új név felvételével, kérem szavazzon. Megállapítom, 
hogy 6 egyöntetű igen szavazattal a javaslatot jelenlévők elfogadták. Végül szavazásra 
teszem fel a napirendi ponttal kapcsolatos módosított, kiegészített határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
65/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú pályázat 
szerint az Általános Iskola és Művelődési Ház 
felújításáról szóló felhívást és ajánlati dokumentációt 
megismerte és elfogadja.  
Tudomásul vette, hogy a becsült költség az Általános 
Iskolánál 29.998.000 Ft, a Művelődési Háznál 
9.147.000 Ft. 
Felkéri a megbízott közbeszerzési tanácsadót, hogy 
az ajánlattételi felhívást az alábbi 
személyek/szervezetek részére küldje meg: 
 
Menczelesz Miklós 2651 Rétság Jókai u. 11. 
Movens Kft  2651 Rétság, Rózsavölgy u. 42. 
Vian-Bau Kft 2600 Vác, Krakkó köz 8. 
Sajgó-Bau Kft2645 Nagyoroszi Felszabadulás út 7. 
Rét-Gáz Kft  2651 Rétság, Rózsavölgy u. 12. 
Nógrád Trade Plus Kft 1082 Budapest Nap u. 32-
34. fsz1 
Verner Kft 2685 Nógrádsáp, Május 1. út 12. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2013 március 25.   

 
 

18. Tájékoztató a szabadságállományokról 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület a februári ülésén kérte, hogy a 2012. 
évben ki nem vett szabadságok állományáról, illetve a 2013. évben kiadandó 
szabadságokról tájékoztatást kapjon. Idéznék a tanácsnoki véleményből: Fontos törvényi 
előírás, hogy a szabadságot nem a dolgozó veszi ki, hanem a munkáltató adja ki. Ez tehát 
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nem alku kérdése. Az a vezető, aki nem gondoskodik a dolgozó szabadságának tervszerű 
kiadásáról, mulasztást követ el. Ezen túlmenően az önkormányzatnak anyagi gondot is okoz.  
 
A szabadságokat az esedékesség évében kell kiadni, a törvényi előírásoknak megfelelően. 
Nagyon indokolt esetben lehet ettől csak eltérni, és átvinni a szabadságot következő év 
március 31-ig, illetve nagyon-nagyon indokoltan lehet július 31-ig. Év végéig rendezni kell a 
ki nem vett szabadságokat, minden intézménynél. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Nekem van véleményem. Én vagyok a 
listavezető. 10 év alatt bennrekedt 90 nap, évi 9 napom. A kivett szabadságaim napján is 
bejártam dolgozni. Lehet úgy is, hogy kiírom a szabadságot és bejövök. Volt, akinek két év 
után 50 napot kellett kifizetni. Igyekszem eleget tenni a Képviselő-testületnek. 
 
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, a szabadságot ki kell adni. Azt meg meg sem 
akarom hallani, hogy a 10 év alatt gyülemlett fel. Vannak törvények, azokat be kell tartani. 
Helytelen, hogy felhalmozódott ennyi szabadság, ezért került napirendre a téma. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a PVB javaslatát.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
66/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a szabadságállományokról készített 
előterjesztést. A tájékoztatást tudomásul veszi. 
Felhívja valamennyi munkáltatói jogkört gyakorló 
vezető figyelmét arra, hogy a szabadságokat 
tárgyévben ki kell adni. 
A még ki nem vett szabadságokat 2013. december 
31.-ig minden munkáltatói jogot gyakorló vezetőnek ki 
kell adnia az érintett dolgozók számára. 
A fenti intézkedés végrehajtásáért minden munkáltatói 
jogot gyakorló vezető fegyelmi felelősséggel tartozik 
az Önkormányzat valamennyi intézményénél. A 
Képviselő-testület kötelezi Mezőfi Zoltán 
polgármestert, hogy a ki nem vett szabadságát 2013. 
december 31.-ig rendezze, azt vegye ki. 
A szabadságok állásáról a Képviselő-testület a 2013. 
novemberi ülésére tájékoztatást kér.  
 
Határidő: szöveg szerint 

               Felelős: a tájékoztatásért Mezőfi Zoltán 
polgármester, valamennyi munkáltatói jogkört 
gyakorló vezető 

 
 

19./ Tájékoztató követelések állományáról 
        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez visszatérő téma lesz az elkövetkezendő hónapokban. A 
Képviselő-testület fontosnak tartja a kintlévőségek csökkentését. Az előterjesztés tételesen 
bemutatja a kintlévőségeket. Azt kértük a bizottsági ülésen, hogy a húzódó ügyeknél 
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határozott és egyértelmű intézkedések szülessenek a bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében 
valamennyi érintettől – a jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett – 
továbbra is aktív közreműködést és számokban kimutatható eredményes munkát vár. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
67/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 
megtárgyalta az önkormányzat 
követelésállományáról készített tájékoztatót. A 
Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. A 
Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése 
érdekében valamennyi érintettől - a jogszabályokban 
rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett – 
továbbra is aktív közreműködést és számokban 
kimutatható eredményes munkát vár.    
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

20./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottság kérdés, és vita nélkül fogadta el ezt a 
napirendet. A bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottsági ajánlást. 
 

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

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

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A polgármester úr néhány kiegészítést is tett az anyaghoz. 
Hozzászólásban elhangzott az országgyűlési képviselővel tudatosították, hogy a jelenlegi 
finanszírozási rendszer nem akadályozza meg az eladósodást. A bizottság az „A” határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a két testületi ülés közötti időszakban az 
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri 
munkáról szóló tájékoztatót 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadta.  
 
 

22./ Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 
        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A polgármester úr részéről kiegészítés hangzott el az 
anyaghoz képest. Kitért a városközpont rehabilitációra, a laktanya értékesítésére. 
Elhangzott, sok munka lenne a nagy projekttel. Szóba került a projekt nyitórendezvénye, a 
dátum kitűzésének szükségessége. Amennyiben többletforrást igényel a projekt, csak saját 
forrásból lehet megvalósítani. A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Lesznek olyan pillanatok, amikor a piac térre csak egy oldalról 
lehet behajtani. Alapfeltétel volt, hogy a bejárást minden üzlethez biztosítani szükséges, ez 
megoldható, de lehet, hogy csak egy oldalról, így átmeneti kellemetlenségek adódhatnak.  
Szavazásra teszem a bizottság tájékoztatóra vonatkozó ajánlását. 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a kiemelt feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót 6 
egyöntetű igen szavazattal elfogadta.  
 
 

23./ Kérelem figyelmeztető táblák elhelyezésére 
       Előterjesztő: Jávorka János képviselő 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Rétsági Polgárőr Egyesület kéri, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő hirdetőtáblán 3 db felhívást elhelyezhessen. Az átmenő forgalmat és a 
lakosságot is tájékoztatják a táblák arról, hogy térfigyelő kamerák működnek. A bizottság a 
kérelem elfogadását javasolja a testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
68/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület 
figyelmeztető táblák kihelyezésére vonatkozó 
kérelmét. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Rétsági 
Polgárőr Egyesület az Önkormányzat tulajdonában 
lévő reklámtábla tartókra három darab figyelmeztető 
táblát térítésmentesen elhelyezhessen. 
A figyelmeztető táblán az alábbi szöveg szerepelhet: 
„A VÁROSBAN RÖGZÍTETT TÉRFIGYELŐ 
RENDSZER MŰKÖDIK.” 
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Határidő: 2013. március 25. 
Felelős: Tömör Józsefné jegyző 
 
 

24./ Megállapodás helyiség használatra 
       Előterjesztő: Végh József intézményvezető 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Városi Művelődési központ és Könyvtár igazgatója két 
kérelmet nyújtott be angol nyelvtanfolyam bérleti szerződésének megkötéséhez. A bérleti 
szerződések már egyeztetésre kerültek korábban. A kérelem támogatható azzal, hogy az 
intézmény hivatalos nevét be kell írni a szerződésbe.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az I. sz. határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
69/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rétság, Rákóczi út 28. szám alatti Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár 1 db tantermének 
bérbeadására vonatkozó - az ILS Nyelviskola és 
Szolgáltatóház Kft (3100 Salgótarján, Meredek út 9.) 
haladó angol nyelvoktatásról szóló- megállapodás 
tervezetet megismerte és a helyiség bérbeadásával a 
megállapodás tervezetben foglaltak szerint egyetért.  
Felkéri az intézményvezetőt a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. március 25. 
Felelős: Végh József igazgató 
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az II. sz. határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
70/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rétság, Rákóczi út 28. szám alatti Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár 1 db tantermének 
bérbeadására vonatkozó - az „IOSZIA” Informatikai 
Oktatás Szolgáltató és Informatika Alkalmazási Kft 
(3200 Gyöngyös, Kisfaludy u. 6.) 120 órás haladó 
angol nyelvoktatásról szóló- megállapodás tervezetet 
megismerte és a helyiség bérbeadásával a 
megállapodás tervezetben foglaltak szerint egyetért.  
Felkéri az intézményvezetőt a megállapodás 
aláírására. 
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Határidő: 2013. március 25. 
Felelős: Végh József igazgató 
 
 

25./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A földhivatali bejárat akadálymentesítéséről van szó. Ehhez 
kérik az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását. A kérés tegnap érkezett. A PVB nem 
tárgyalta. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
71/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
integrált kormányzati ügyfélszolgálat 
akadálymentesítési pályázatához szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló 
előterjesztést.   
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában, a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal használatában lévő 415/2/A 
hrsz-ú ingatlanon a TIOP 3.3.1/A-12/2 kódszámú „A 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése: akadálymentesítés” című pályázat 
keretében kormányablak megvalósításához 
szükséges építési hatósági engedélyezési eljáráshoz 
a kérelmet az illetékes építési hatósághoz benyújtsa, 
az ahhoz kapcsolódó valamennyi szakhatósági 
megkeresést megtegye, egyéb nyilatkozatokat, 
kérelmeket az illetékes szervekhez, 
közműszolgáltatókhoz benyújtsa. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló 
szándéknyilatkozatot aláírja. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2013. március 25.   
 
 

26./ Egyebek 
 

Jávorka János képviselő: A munkatervünk szerint április 16-án Lakossági Fórumot tartunk, 
kérem a megfelelő meghirdetést. Készüljön rá egy PPT anyag. Egyértelműen látszódjék a 
2012. , valamint 2013. évi költségvetés polgármester úr beszámolójához kapcsolódva. A 
másik téma: április 13-án, a hagyományoknak megfelelően a polgárőr egyesület tavaszi 
nagytakarítást szervez a településen. A Hangadóban a felhívás meg fog jelenni. Kérem, aki 
teheti jöjjön. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: A háztartási papír üzem előbb-utóbb meg fog indulni, kb. 70 főt 
fognak alkalmazni. A hatóságokon múlik, mikor indíthat. Egyéb támogatásokat is szeretne a 
vállalkozó igénybe venni, például a munkanélküliek utáni támogatást is. A Kormánynak van 
munkahelyvédelmi akcióterve, célcsoportok vannak megjelölve. 
 
Girasek Károly képviselő: A cég adhatna egy rövid cikket, melyben bemutatja magát. A 
gimnázium épülete előtti kidöntött korlát javítását sürgetni kell. A kommunikációs ajánlatok 
kiosztásra kerültek, a következő testületi ülésre ki kell munkálni az előterjesztést.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több téma nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést 18 óra 
15 perckor bezárom. Rövid technikai szünet után zárt üléssel folytatjuk a munkát.  
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                          Tömör Józsefné 
polgármester                                                                                                  jegyző 

 
 
 
 
 
 

Girasek Károly                                                                                      Majnik László 
     jkv.hit.                                                                                                  jkv. hit. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 


