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9. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2013. április 17. napján 21 óra 30 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi 

ülésen.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                         Dr. Katona Ernő alpolgármester 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 

 Girasek Károly képviselő 
 Hegedűs Ferenc képviselő 
 Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
 Tömör Józsefné jegyző 
 Vargáné Fodor Rita pü.csv. 
 Végh József Műv.kp.igazgató 
 Varga Nándorné ig.h.  
 Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 7 fő 
jelenlétével ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek 
Károly, valamint Majnik László képviselő urakat javasolom. A javaslatot 7 egyöntetű igen 
szavazattal jelenlévők elfogadták.  
Ismertetem a meghívón szereplő napirendeket. Javasolnám 10. napirendi pontként tárgyalni 
az Egészségügyi körkép kiadvány Nógrád megye 6 térségében című napirendet.  
 
A napirendi javaslatot a Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadta, és az 
alábbiak szerint tárgyalta.  
 
 

1) Hivatásos tűzoltó őrs létrehozása kivitelező kiválasztása  
 Előterjesztő: Tömör Józsefné 

 
2) Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. május 1-i rendezvényterve 

Előterjesztő: Végh József intézményvezető 
 

3) VSE kérelme sportpályázat önrészének biztosítására  
 Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 

 
4) Országos Mentőszolgálat kérelme 

Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
 

5) Zöld Híd Kft szemétszállítási szerződés 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
6) Kérelem álláshely betöltésére 
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Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
 

7) Kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodás 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

8) Tájékoztató a 2013. évi feladatfinanszírozás keretében kapott állami 
támogatás elszámolásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
9) Dr. Katona Ernő alpolgármester felajánlásai 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
10) Egészségügyi Körkép kiadvány Nógrád megye 6 térségében 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
11) Egyebek 

 
ZÁRT ÜLÉS 

 
1) Végh József lemondása intézményvezetői feladatairól   

  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
2) Az adóhátralékok beszedésére tett intézkedések vizsgálata 

                    Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
 
 

1.) Hivatásos tűzoltó őrs létrehozása kivitelező     
kiválasztása   

 Előterjesztő: Tömör Józsefné 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, kérem a bizottság állásfoglalását elnök úr ismertesse.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Köszönöm. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
mai ülése először 8, majd 9 fő jelenlétével, határozatképes volt.  A Képviselő-testület a 
márciusi ülésén döntött a Laktanya u. 9. szám alatti tűzoltó őrs kialakításához szükséges 
engedélyezési terv elkészítéséről, azzal a Kovaterv Építész Irodát bízta meg. Az 
engedélyezési terv elkészült, engedélyeztetésre benyújtottuk a kérelem elbírálására 
jogosult hatósághoz. A kivitelezési munkák elvégzésére három ajánlat érkezett zárt 
borítékban, melyek a mai ülésen kerülnek felbontása. A bizottság álláspontja, hogy az 
ajánlati ár a legfőbb szempont a döntésben.  
 
Ismertetem a beérkezett ajánlatokat. Sajgó Bau Kft. bruttó ajánlati ára:6.049.989 Ft, Vian-
Bau Kft. ajánlati ára br.4.604.199 Ft, Ságron Kft. ajánlati ára: br. 4.572.409 Ft. 
 
Bizottsági ülésen átnéztük a műszaki tartalom alapján is az ajánlatokat. A bizottság 8 
egyöntetű igen szavazattal javasolja a Ságron Kft. ajánlatát elfogadásra a Képviselő-
testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
74/2013. (IV.17.) sz. KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Laktanya u. 9. szám alatti tűzoltó őrs 
kialakításához szükséges kivitelezési munkák 
elkészítésére vonatkozó árajánlatokat. 
Hozzájárul, hogy a tűzoltó őrs kialakítására 
megállapított előirányzat terhére, a kivitelezési munkák 
elvégzése a Ságron Építőipari Kft-nél (2651 Rétság, 
Rózsavölgy u.38.) 3.600.322 Ft+áfa összegért 
megrendelésre kerüljön.  
Felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező 
megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2013. április 19. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

 
2.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. május 

1-i rendezvényterve 
      Előterjesztő: Végh József intézményvezető 
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, kérem elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladata a 
május elsejei kulturális programok összeállítása. Az idén az intézmény vezetője azt a 
feladatot kapta, hogy háromféle variációt tárjon a testület elé, melyeket meg is kaptunk.   
 
A bizottság álláspontja, hogy a II. variáció kerüljön elfogadásra, némi kiegészítéssel. 
Ismertetem a bizottság által támogatott határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság által ajánlott kiegészített 
határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
75/2013. (IV.17.) sz. KT határozat: 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár 2013. május 1-i rendezvény 
tervezetéről szóló előterjesztést. 
Az előterjesztés mellékletét képező módosított II. 
programterv lebonyolítását támogatja. 
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A program megvalósításához szükséges 250.000 Ft 
összeget a 2013. évi általános tartalék terhére 
biztosítja. 
Felhatalmazza Végh József intézményvezetőt a 
program lebonyolításához szükséges szerződések 
megkötésére. 
 
Felelős: Végh József igazgató 
Határidő: 2013.május 1. 
 
 

3.) VSE kérelme sportpályázat önrészének biztosítására 
      Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, kérem elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatot hirdetett 
amatőr labdarúgó létesítmények felújítására, a látvány-csapatsportok támogatásának 
adókedvezménye program (TAO) keretében. Az elnyerhető támogatási összeg 700 ezer és 
7 millió forint között mozgott. A Rétsági Városi Sportegyesület a pályázati kiírásban 
megjelölt határidőig benyújtotta pályázatát, melyet a Képviselő-testület, mint a sportpálya 
tulajdonosa hozzájárulását megadta. Rétság Városi Sportegyesület sikeres pályázatot 
nyújtott be és az elnyerhető maximális összegű támogatást kapta meg. A teljes beruházás 
összege: 9.959.400 Ft, a támogatás összege 6.971.580 Ft. A mintegy 3 millió forintos 
önrész biztosítása az Egyesületre nagy terhet róna, ezért fordult a Képviselő-testülethez 
kérelemmel. 1.400.000 Ft támogatást kérnek az Egyesület számára. A bizottsági ülésen 
elhangzott,  hogy ez értéknövelést eredmény Rétság városának. Született egy módosított 
határozati javaslat, amit ismertetek. A bizottság egyhangú 8 igen szavazattal ennek 
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
76/2013. (IV.17.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság Városi Sportegyesület 
támogatási kérelméről szóló előterjesztést. 
A Városi Sportegyesület által – a Magyar Labdarúgó 
Szövetség „amatőr labdarúgó-létesítmények 
felújítására a látvány-csapatsportok támogatásának 
adókedvezménye program” 6.971.580 Ft-os 
pályázati támogatásával – megvalósítandó 
9.959.400 Ft összegű felújítási program önrészéhez 
a Képviselő-testület elszámolási kötelezettséggel, 
1.400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást 
biztosít a 2013. évi költségvetés általános tartalék 
terhére. 
Felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező 
megállapodás megkötésére. 
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A költségvetés módosításakor az előirányzat változást 
át kell vezetni. 
 

Határidő: megállapodás megkötésére 2013. április 19. előirányzat 
átvezetésére szöveg szerint 

Felelős: Megállapodás megkötéséért Mezőfi Zoltán polgármester 
Költségvetés módosítás előkészítéséért: Tömör Józsefné 
jegyző 

 
 

4.) Országos Mentőszolgálat kérelme 
      Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző  

 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, kérem elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az Országos Mentőszolgálat fordult kérelemmel a 
Képviselő-testülethez. Légzés vizsgáló készülékkel szeretnék felszerelni a 
mentőállomásokat, ehhez kérnek anyagi támogatást. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy 
támogatható a kérelem, egyik hozzászóló javasolja a megállapodás kiegészítését azzal, ha 
nem kerül az eszköz beszerzésre, az összeget utalják vissza. Amennyiben beszerzésre 
kerül, úgy a helyi médiát tájékoztatni szükséges. A határozati javaslat kiegészítésre került, 
amit ismertetek. Ebben a formában a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal javasolja a 
határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
77/2013. (IV.17.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat kapnográf 
készülék beszerzéséhez való hozzájárulási kérelméről 
szóló előterjesztést. 
A készülék beszerzését 50.000 Ft összeggel a 2013. 
évi költségvetés általános tartalék terhére támogatja. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatásra 
vonatkozó megállapodás megkötésére. 
A költségvetés módosításakor az előirányzat változást 
át kell vezetni. 
 
Határidő: 2013. április 19. 
Felelős: Tömör Józsefné jegyző 
 
 

5.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
jóváhagyása 

        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, kérem elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását. 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Zöld Híd Kft. megküldte részünkre a 2013. évtől érvénybe 
lépő, 5 évre szóló közszolgáltatási szerződés-tervezetét. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy 
több alkalommal tárgyaltunk a vállalkozással a 2013. évre vonatkozó lakossági 
támogatással és a támogatás fejében biztosítandó visszatérítés tárgyában. A vállalkozás 
továbbra sem ért egyet azzal, hogy a lakosság részére jelentős összegű támogatást biztosít 
az önkormányzat. Bizottsági ülésen kialakult az a vélemény, hogy nem kellene 5 évre szóló 
szerződést kötnünk, mivel nem minden esetben kerül betartásra sajnos a jelenleg 
érvényben lévő szerződés sem, (hulladékudvar). Elhangzott, hogy a lakossági támogatás 
megoldása a szociális rendelet módosításával rendkívül nagy adminisztrációs teherrel járna, 
és nem érné el azt a célt, amit annak idején a testület meghatározott. Elhangzott, hogy a  
szolgáltatás színvonalával gond nincs, a díjak viszont elég magasak. A határozati javaslat 
módosításra került, ismertetem. Ebben a formában a bizottság egyhangú 9 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
78/2013. (IV.17.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező 
szerződés-tervezetet jóváhagyja azzal, hogy a 
szerződést határozott időre, 2013. december 31. napig 
köti meg.  
 
A Képviselő-testület a lakosság részére nyújtott 
kedvezményt a szolgáltató által kibocsátott számlába 
építve kívánja biztosítani továbbra is. A Zöld Híd Régió 
Kft-vel a támogatás módjára, elszámolására külön 
megállapodást kell kötni. A külön megállapodásban 
rögzíteni szükséges, hogy a Zöld Híd Régió Kft 
félévente adjon tájékoztatást a szemétszállítási díjat 
befizetők és be nem fizetők létszámáról. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zöld Híd 
Kft. 2013. évtől az átvállalt lakossági támogatás 
ellenében visszatérítést nem biztosít.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert, hogy a módosított időtartamú 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 
aláírja.  
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a 2013. évre 
vonatkozó kiegészítő megállapodás megkötését 
kezdeményezze a szolgáltatónál. 
 
Határidő: 2013. április 30.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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6.) Kérelem álláshely betöltésére 
     Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, kérem elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Napközis Konyha szakács álláshelyére 2013. január 14. 
napjától alkalmazott munkavállaló 2013. április 8. napjával a próbaidő alatt munkaviszonya 
megszüntetését kérte. A feladatellátás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében a 
megüresedő álláshely bér- és járulékköltség zárolásának feloldását a bizottság vita nélkül 
javasolja, lehetővé téve az álláshely betöltését.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
79/2013. (IV.17.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Napközis Konyha megüresedő 
álláshely bérének feloldásáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a megüresedő álláshely bér-és 
járulékköltség zárolását a feladat biztonságos és 
folyamatos ellátása érdekében feloldja és hozzájárul 1 
fő szakács végzettségű alkalmazott határozatlan idejű 
alkalmazásához.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Tömör Józsefné jegyző 
 
 

7.) Kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátására kötött 
megállapodás felülvizsgálata 

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, kérem elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A napirend körül hosszasabb vita alakult ki a bizottság 
ülésén. Rétság Kistérség Többcélú Társulása 2013. március 19-i ülésén jóváhagyta a 
Társulás Rétság Város Önkormányzatával a munkaszervezeti feladatok ellátására kötendő 
megállapodást. A megállapodás mindkét fél által 2013. március 22-én aláírásra került. A 
Társulás Tolmács Község Polgármestere kezdeményezésére 2013. április 2-án újabb ülést 
tartott. Az ülésen megtárgyalták a munkaszervezeti feladatok ellátásának egy, a Társulás 
részére kedvezőbb formáját. Az előterjesztés szerint Borsosberény Közös Önkormányzati 
Hivatala a munkaszervezeti feladatokat 200.000 Ft/hó költséggel visszamenőlegesen 
átvállalja. Ugyan a Társulás a március 19-én hozott határozatát visszavonta, ez azonban 
nem vonja maga után a Társulás és Rétság Város Önkormányzat által megkötött 
szerződés megszűnését. A Ptk. idevonatkozó szabályai szerint a szerződés közös 
megegyezéssel szüntethető meg. Ez azonban visszamenőleges hatállyal nem lehetséges, 
csak a jövőre nézve. A már nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell fizetni. A 
kifizetésre azonban a megállapodásban rögzített határidőig nem került sor. A társulás az 
elvégzett feladatok tételes kimutatást kéri.  



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                             9/2013.sz.jegyzőkönyv 

 8

 
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy bíróságig nem lenne jó elmenni. Nem igazán érthető, 
hogy miért nem jelentkeztek előbb a feladat elvégzésére, akkor nem lett volna ez a 
huzavona. Elhangzott, hogy az eddigi munka díjának fedezetét biztosítsa a társulás. A 
játékszabályokat be kell tartani mindkét félnek, és nem csak egynek kell húzni az igát. 
Elhangzott továbbá, hogy a presztizs kérdésnek is van határa. Egyik hozzászóló 
véleménye volt, hogy lassan kabaré szintre ér a történet. Nem vettünk át semmit, így nem 
is nekünk kell tovább adni. A bizottsági ülésen a határozati javaslat módosításra került, ezt 
ismertetem. E határozati javaslat az elfogadását a bizottság 8 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított, bizottság által ajánlott 
határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
80/2013. (IV.17.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulással 
a munkaszervezeti feladatok ellátására kötött 
megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.  
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Rétság 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 
döntése szerint, megállapodás alapján a 
munkaszervezeti feladatokat Borsosberény Közös 
Önkormányzati Hivatala látja el. 
 
A munkaszervezeti feladatok ellátására kötött 
megállapodást 2013. március 31. hatállyal közös 
megegyezéssel megszünteti azzal a feltétellel, hogy a 
2013. évben elvégzett feladatok ellentételezésére 
569.180 Ft-ot a Kistérségi Társulás átutal az 
Önkormányzat számlájára.  
 
Határidő: 2013. április 18. 
Felelős: Tömör Józsefné jegyző 
 
 

8.) Tájékoztató a 2013. évi feladatfinanszírozás keretében 
kapott állami támogatás elszámolásáról 

      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, kérem elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A tájékoztatás a városunkat érintő kérdésekről szól. A 
2013. évi költségvetés tervezése során többször felmerült az a kérdés, hogy a 
feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó normatívákkal hogyan kell év végén elszámolni. 
Március 27-én, a 2013. évi költségvetési törvény módosítását követően fogalmazódott meg 
egy állásfoglalás, mely részleteiben leírja az elszámolásokat. A bizottság vita nélkül 
javasolja a határozati javaslat elfogadását, a tájékoztatást tudomásul veszi. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság napirenddel kapcsolatos 
ajánlását.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
81/2013. (IV.17.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2013. évi központi támogatás 
elszámolásáról készített előterjesztést. A tájékoztatást 
tudomásul veszi.  
 
 

9.) dr. Katona Ernő alpolgármester felajánlásai 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, kérem elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottság vita nélkül elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot, kisebb módosítással.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság módosított határozati 
javaslatát.   

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
82/2013. (IV.17.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Dr. Katona Ernő alpolgármester tiszteletdíj 
és költségátalány felajánlásról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi az alpolgármesteri 
tiszteletdíj és költségátalány felajánlását a Kölyöksziget 
Alapítványnak. 
A pénzeszköz átadásról megállapodást kell kötni, 
melyben meg kell határozni a konkrét célokat. Az 
átadott pénzeszköz felhasználásával el kell számolni.  
A 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításakor a 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 
szakfeladaton a bérelőirányzatot  726.000 Ft-tal, a 
járulékok előirányzatát 178.200 Ft-tal kell csökkenteni. 
A 890301-1 Civil szervezetek támogatása 
szakfeladaton a működési célú pénzeszközátadás civil 
szervezeteknek átadott pénzeszközök előirányzatát 
pedig 904.200 Ft-tal kell megemelni. 
 
Határidő: megállapodás megkötésére 2013. április 20. 
                előirányzat módosításra: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
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10.) Egészségügyi Körkép kiadvány Nógrád Megye 6 

térségében 
         Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester (szóbeli) 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Nógrád Megyei hírlap tulajdonosa járt nálam. A megyében 6 
térséget ölel fel a kiadvány, a másik 5 térségben a kiadást támogatják. Kb. 35 oldalas 
kiadványról van szó, 150 Ft/db lesz. Ha vásárolunk belőle, a mi térségünk is szerepel benne. 
Kérnek tőlünk egy orvost, aki nyilatkozna. Kérem a testületet, döntsön a kérésben.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottság tárgyalta a kérelmet. A bizottság javaslata, hogy 
200 db kiadványt rendeljünk meg, 30.000 Ft-os értékben.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a bizottsági véleménnyel, szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
83/2013. (IV.17.) sz. KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Egészségügyi Körkép Kiadvány 
megvásárlásáról szóló szóbeli előterjesztést. 
 
30 Ft darabonkénti áron 200 db kiadvány 
megvásárlását támogatja a 2013. évi költségvetés 
általános tartalék terhére. 
A 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításakor a pótelőirányzatot át kell vezetni. 
 
Határidő: megrendelésre 2013. április 19. 
Felelős Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az Egyebekben felvetett kérdések a bizottsági ülés 
jegyzőkönyvében rögzítésre kerültek. Több tárgy nincs, megköszönöm a részvételt, az ülés 
nyílt részét 21 óra 40 perckor bezárom.  
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                           Tömör Józsefné  
Polgármester                                                                                                    jegyző 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                        Majnik László 
     jkv.hit.                                                                                                    jkv.hit. 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                             9/2013.sz.jegyzőkönyv 

 11

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


