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17. számú 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült:  2014. június 20. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi  ülésről.  
 
 
Jelen vannak :Mezőfi Zoltán polgármester 
                        Dr. Szájbely Ernő képviselő 

Girasek Károly képviselő 
Hegedűs Ferenc képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Dr. Varga Tibor jegyző 
Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
Varga Nándorné igazgató 
Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
Lichtenberger Edit jkv. vez.  
 

Az ülésen jelen volt Dudás György a Járáshivatal ve zetője. 
 
 

Mezőfi Zoltán  polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 6 fő 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 6 egyöntetű 
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.  
 
A június 17-i Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén elhangzottak mentén kérném 
levenni napirendről az eredeti meghívón szereplő 10., 11., 18., 22., valamint 23. számú 
napirendi pontot.  
 
Kérem, aki egyetért a napirendek levételével, szavazzon. Megállapítom, hogy a javaslatot a 
Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta. 
 
Javasolom két plusz napirend felvételét, tárgyalását. 19. napirendként javasolom tárgyalni 
Együttműködési megállapodás „Utazó vagyonvédelem” című pályázatban”, valamint 21. 
napirendként Életveszélyes épületek bontására érkezett árajánlatok elbírálása (szóbeli 
előterjesztés) című témát.  
 
Kérem, aki egyetért a napirendek tárgyalásával, most szavazzon.  Megállapítom, hogy a 
javaslatot a testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta. 
 
Ismertetem a mai ülésünk napirendi pontjait, (ismertetés után). Kérem, aki egyetért 
szavazzon. Megállapítom, hogy mai ülésünk napirendjét jelenlévők 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadták, és az alábbiak szerint tárgyalták.  
 
 

1) 2014. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
2) Tájékoztató a követelések állományáról  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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3) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda m űködésér ől 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

 
4) Tájékoztató szennyvízközm űvek  üzemeltetési helyzetér ől 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese 

 
5) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó m űködésér ől, a Nonprofit Kft. 

taggy űléséről, illetve a 2013. évi mérlegbeszámoló elfogadásáró l,  
Előterjesztő: Bugarszki Miklós intézményvezető 
 
6) 2014. évi közbeszerzési terv módosítása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
7) Rétság Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei 2014. évi bels ő 

ellenőrzési programjának és tervének módosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
8) Helyi Esélyegyenl őségi Program elfogadása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese 

 
9) Kérelem megüresed ő álláshely bérének feloldására 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
10) Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület 2013 évi támoga tási módosítási kérelme 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
11) Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2013 évi támogatási módosítási kére lme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
12) Településrendezési eszközök módosítása - egyedi kér elemre 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

13) Ármós Mihály kérelme 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese 

 
14) Szerződés jóváhagyása ( E-Szoftverfejleszt ő) 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese 

 
15) Magyar Telecom Nyrt Mobil Szolgáltatások Szerz ődésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese 

 
16) Tájékoztató önkormányzati ingatlanok állapotáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
17) Tájékoztató szabadságok állományáról 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese 

 
18) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

19) Együttm űködési megállapodás „Utazó vagyonvédelem” cím ű pályázatban 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének         17/2014.(VI.20.)sz. jegyzőkönyve 

 3

20) Egyebek 
 
21/ Életveszélyes épületek bontására érkezett árajá nlatok elbírálása (szóbeli 

előterjesztés) 
           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

1./ 2014. évi költségvetés módosítása 
     Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Felkérem a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Bizottságunk június 17. napján, 8 fő jelenlévő bizottsági 
taggal határozatképesen ülésezett. A költségvetés módosításával kapcsolatos előterjesztést 
is tárgyaltuk. A lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, testületi 
kötelezettségvállalás, eredeti előirányzati korrekciók, technikai átvezetések, valamint egyéb 
bevételi többlet előirányzatának átvezetése indokolja a költségvetésünk módosítását.  
Most történnek meg a költségvetésen történő átvezetések, amiket a testület annak idején 
meghozott. Néhányat sorolnék fel ezek közül. A kiadások című rovatból: patakfödém felújítás 
(Bon-bon presszó előtti rész), parkok felújítása, iskola előtti vízbekötés, sport és civil 
szervezetek támogatási keretének a megemelése, szintén a patakfödém felújítására 
pótmunka megrendelése, a karbantartási terv II. ütem műszaki ellenőri feladataira a 
szükséges fedezet biztosítása, földszállítás költsége, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
támogatási kérelme. Különböző tiszteletdíj felajánlások, az általános iskola 
fűtéskorszerűsítése, az étkezde bútorbeszerzése, önkormányzati dolgozók jutalmazása, a 
Polgármesteri Hivatal és az Óvoda eszköz beszerzésekre biztosított pénz, illetve a 
városkarbantartási terv II. ütemére biztosított összegek szerepelnek. Hivatalban kettős 
foglalkoztatás, illetve az OEP területfinanszírozás terhére a II. számú háziorvosi szolgálatnál 
dolgozó közalkalmazott béremelése. Egyéb kiadások még a munkavédelmi feladatoknak a 
havi költsége, illetve a városgondnok hivatali telefonjának a díja, valamint az OPEL 
személygépkocsi kötelezően fizetendő cégautó adója. Ezek a fő tételek, amelyeket tartalmaz 
a költségvetés módosítás. A keddi PVB ülés után volt egy rendkívüli Képviselő-testületi 
ülésünk, ahol még egyéb tételek is beépítésre kerültek. Pl. Városkarbantartási terv III. üteme, 
illetve a honvédségi sportkombinát területén lévő sportöltöző tető felújítása, illetve óvoda 
jutalomkeret kiegészítése. Mindezek hatására a város összevont költségvetési bevételi és 
kiadási színvonala 10.547.000 Ft-tal emelkedik. A bevételi és kiadási főösszeg így 1.010.208 
eFt lesz.  
Az egységes rendelet tervezet melléklete az előterjesztésnek. A különböző táblázatok 
szintén kiosztásra kerültek. Gyakorlatilag belső átvezetés történt. Néhány pontosítás történt 
a bizottsági ülésen. Elhangzott, hogy a jelenlegi jogi szabályozás nagyon bonyolult, 
technikailag nehezen kezelhető ez a módszer. A korábbi szabályozás áttekinthetőbb, és 
egyszerűbb is volt. Így a kettős finanszírozások is megjelennek, sajnos nem is ad így valós 
képet, de a jogszabály előírásait követnünk kell. Elhangzott egy javaslat a bizottsági ülésen, 
hogy korábbi felvetés kapcsán az eredeti rendelet 18. §-ába építsük be azt a pontot, hogy 
„az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak Képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője 
bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal 
egyeztetni”. Ezzel az időbeli buktatókat szeretnénk kikerülni. Kérdés nem volt a bizottsági 
ülésen, hiszen olyan változások lettek a rendeletben átvezetve, amit az előző időben a 
testület tárgyalt, és amelyekben döntött. A városgondnok telefonjával és az OPEL autóval 
kapcsolatban hangzott el kérdés, a választ megkaptuk. A bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal a költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
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Mezőfi Zoltán  polgármester: 17-én a bizottsági ülést követően rendkívüli Képviselő-testületi 
ülést tartottunk, kérem elnök urat, a három fontos döntésről a nyilvánosságot tájékoztatni 
szíveskedjen.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A testületi ülés után kicsit részletesebb tájékoztatás tervbe 
van véve, hiszen ezek fontos döntések, amelyek sokakat érintenek. A bizottság javaslatára a 
Képviselő-testület három kérdésben foglalt állást, a KRESZ park felújításáról, illetve bizonyos 
munkálatok elvégzéséről. A másik döntés az iskola előtti parkban, további munkálatok 
elvégzése, illetve szökőkút építése. A harmadik döntés a volt honvédségi sportkombinát 
területén lévő sportöltöző tetőfelújítása. Ez az épület a későbbiekben még bármilyen célra 
használható lehet.  Ezeknek a döntéseknek a kivitelezése nagyban érintette a költségvetés 
számait, ezért volt szükség a rendkívüli Képviselő-testületi ülés megtartására.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, úgy kérem szavazzon, 
aki egyetért a költségvetési rendelet elfogadásával. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal megalkotta a 2014. évi 
költségvetésr ől szóló 2/2014. (III.03.) rendelet 
módosításáról szóló 9/2014. (VI.25.) számú 
rendeletét.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
 

9/2014. ( VI.25. ) önkormányzati rendelete 
a 2014. évi  költségvetésr ől szóló 2/2014. (III.03.) rendelet 

módosításáról  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a. és f. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 
2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban:R.) módosításáról - a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának 
átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
„3.§ A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.010.208 ezer 
Ft-ban állapítja meg.”  

 
                                                              2.§  

 
A R.  4. § (1) – (3)  bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép.  

 
„4.§ (1) A Képviselő-testület az 1.010.208 ezer Ft bevételi főösszegből  

a) felhalmozás célú bevételt 18 497 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 745 839 ezer Ft-ban

ebből intézményfinanszírozási bevételt 178 251 ezer Ft-ban

c) 2013. évi pénzmaradványt 245 872 ezer Ft-ban  
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   állapítja meg. 
 

 
(2) A Képviselő-testület  az 1.010.208 ezer Ft kiadási főösszeg 
megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja 
meg:  

Beruházás 20 523 ezer Ft-ban
Felújítás 246 021 ezer Ft-ban
Egyéb felhalmozási kiadás 38

Fejlesztési célú kiadás összesen 266 582 ezer Ft-ban

Személyi jellegű juttatás 174 369 ezer Ft-ban

Munkaadót terhelő járulékok 41 325 ezer Ft-ban

Dologi kiadás 170 171 ezer Ft-ban

Támogatásértékű kiadás 3 176 ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 9 463 ezer Ft-ban

Költségvetési szervek támogatása 178 251 ezer Ft-ban

Szociális ellátás 68 954 ezer Ft-ban

Működési kiadás 645 709 ezer Ft-ban

Tartalék 97 917 ezer Ft-ban

Költségvetési kiadások összesen 1 010 208 ezer Ft-ban

 
„ 

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet 
részletezése szerint 79,043 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú 
foglalkoztatottak létszáma 19 fő. „ 

 
3.§ 

A R. 5. §-a helyébe  az alábbi rendelkezés lép.  
 
 
„5.§ (1) A Képviselő-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát  
1.000 Ft-ban, az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján  az alábbiak  szerint állapítja 
meg  
 

Bevételi főösszeg 814 431 Kiadási főösszeg 814 431

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 24 508 Személyi jellegű kiadás 70 806

Támogatásérték bev. 91 802 Járulék 14 270

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 3 600 Dologi kiadás 107 436

Helyi adó 307 000 Pénzbeni ellátás 68 954

Átengedett adó 8 120 Támogatásértékű kiadás 3 176

Központi támogatás 123 733 ÁHT-n k. pe. Átadás 9 463

Működési bevétel össz. 558 763 Intézményfinanszírozás 178 251

Fejlesztési célú bevétel 18 497 Fejlesztési kiadás 265 999

Pénzmaradvány 237 171 Tartalék 96 076

 
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát 1000 Ft-

ban az alábbiak szerint állapítja meg: 
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1) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a II/1-3. számú melléklet részletezése 
szerint  

Bevételi főösszeg 90 905 Kiadási főösszeg 90 905

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 4 802 Személyi jellegű kiadás 47 648

Támogatásérték bev. 0 Járulék 12 209

Állami támogatás 872 Dologi kiadás 28 801

Önkormányzati támogatás 84 817 Fejlesztési kiadás 406

Működési bevétel össz. 90 491 Tartalék 1 841

Pénzmaradvány 414
 

    A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. 
számú mellékletek szerint, létszámkeretét a II/4. számú melléklet szerinti részletezéssel 
jóváhagyja. 
 

2) A Napközi-otthonos Óvoda költségvetése a III/1-3. számú melléklet részletezése 
szerint  

Bevételi főösszeg 57 518 Kiadási főösszeg 57 518

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 39 425

Támogatásérték bev. 0 Járulék 10 434

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 7 659

Önkormányzati támogatás 55 374 Fejlesztési kiadás 0

Működési bevétel össz. 55 374 Tartalék 0

Pénzmaradvány 2 144
 
 A  Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és 5-8. 
számú mellékletek szerint, létszámkeretét a III/4. számú melléklet szerinti  
részletezéssel jóváhagyja. 

 

3) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése a IV/1-3. számú 
melléklet részletezése szerint  

Bevételi főösszeg 47 354 Kiadási főösszeg 47 354

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 2 670 Személyi jellegű kiadás 16 490

Támogatásérték bev. 481 Járulék 4 412

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 26 275

Önkormányzati támogatás 38 060 Fejlesztési kiadás 0

Működési bevétel össz. 41 211 Tartalék 177

Pénzmaradvány 6 143
 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a 
IV. /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a IV/4. számú melléklet 
szerinti részletezéssel jóváhagyja. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár közvetett 
támogatásait a IV./9 számú melléklet tartalmazza.”  

 
                                                                 4.§ 
18.§ (3) h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
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„18.§ (3) h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével -   csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője 
bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal 
egyeztetni,” 
 
 
 
                                                                 5.§ 
 

1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete 
lép. 

2) A R. 2-8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2-8. számú 
melléklete lép. 

3) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete 
lép. 

 
6.§ 

A 18.§ (4) bekezdése hatályát veszti. 
 

7.§ 
 

1) A R. I/1-8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1-8. számú melléklete lép. 
2) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/9. számú melléklete lép. 

 
8.§ 

 
1) A R. II/1-3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1-3. számú melléklete lép. 
2) A R. II/6-7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4-5. számú melléklete lép. 

 
 

9.§ 
 

1) A R. III/1-3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1-3. számú melléklete lép. 
2) A R. III/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép. 

 
 

10.§ 
 

1) A R. IV/1-5. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1-5. számú melléklete lép. 
2) A R. IV/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép. 

 
 

11.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 

          Mezőfi Zoltán                                                dr. Varga Tibor           
                            polgármester                                                         jegyző 
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Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. június 25. 

      
                    
                                                dr. Varga Tibor 
                                                       jegyző 
 

 
2./ Tájékoztató a követelések állományáról 
     Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem elnök urat, ismertesse a PVB javaslatát. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Visszatérő napirendről van szó. A Képviselő-testület döntése 
alapján rendszeres tájékoztatást kér a hivatal illetékes dolgozóitól a kintlévőségekkel 
kapcsolatban.  
Az előterjesztés a szokásos felsorolást tartalmazza, közterület használat, lakbértartozások, 
bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számlázása, hirdetőtáblák használati díja, 
adótartozások, visszatérítendő önkormányzati támogatások, étkezési térítési díjak, aktív 
korúak ellátása, foglakoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, valamint 
a csatornaérdekeltségi hozzájárulás kintlévőségeit.  
Az előterjesztésből kiderül, hogy jelenleg 73 mFt kintlévőség van. Elhangzott a bizottsági 
ülésen, hogy úgy tűnik, most érik be az a szándék, amit a Képviselő-testület kitűzött e 
tekintetben. Az adatok ismeretében elmondhatjuk, hogy jó irányú változás tapasztalható. 
Eredményes ezen a területen a munka, bíztató ez a tendencia. Következetesen kell eljárni 
ezekben az ügyekben, hiszen ezekre az adóbevételekre a városnak szüksége van. Másik 
hozzászóló azt fejtegette, hogy eredményes a munka, ami ezen a területen folyik. Arra kell 
figyelni, hogy időben kapjanak figyelmeztetést az adózók, az elmaradásról. Túlnyomó 
többség tisztességesen teljesíti fizetési kötelezettségét. Ezt a témát folyamatában érdemes 
nézni. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy az adó beszedés hálátlan feladat. Minden 
törvényes eszközt be kell vetni annak érdekében, hogy az önkormányzat a pénzéhez jusson, 
mivel ebből tud fejleszteni, felújítani, karbantartani. Részletfizetést lehet kérni. Pozitív, hogy 
az 1 főre jutó adótartozás csökkent mindenféle téren. Ezt az irányt kell folytatni. A hivatal él a 
végrehajtás lehetőségével. 36 adózóval csökkent az adós lista. Pozitív irányba mozdultak el 
a dolgok, a bizottság köszöni az e téren nyújtott munkát.  
 
A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, most szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
121/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat követelésállományáról 
készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
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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 
 

 
3./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda m űködésér ől 
     Előterjeszt ő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Napközi Otthonos Óvoda a központi és helyi rendeletek 
értelmében beszámolóban tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét az intézmény 
éves munkájáról, eredményeiről. Az éves beszámoló a 2013. szeptember 01-től, 2014. 
augusztus 31-ig terjedő nevelési év értékeléséről szól. Az óvodavezető asszony elmondta, 
hogy céljuk, hogy a folyamatosan változó törvényi előírásoknak, és az új feladatoknak 
egyaránt meg tudjanak felelni. Kiemelendő, hogy a nevelő testület szakmailag igényes, 
felkészült. Pedagógiai megújulásra, és új módszertani törekvésekre nyitott nevelőkből áll. A 
dajkák is rendelkeznek dajkaképző bizonyítvánnyal. Megnyugtató, ahogy óvodavezető 
asszony leírta, hogy az intézmény rendelkezik a Pedagógiai Program megvalósításához 
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Munkafeltételeik jók. Örülnek a dolgozók, hogy a 
testület támogatásával sikerült kialakítani a volt 5. csoport által használt helyiségből egy 
tornaszobát. Fontosnak tartják az udvar korszerűsítését, szépítését. A gyermekvédelem 
kiemelt helyet foglal el a csoportok munkájában. A gyermekvédelmi rendszer jól működik az 
óvodában. Kiemelendő, hogy a 2013-2014-es nevelési évben gyermekbaleset, és 
munkahelyi baleset nem történt.  
A bizottsági ülésen is részt vett Vinczéné Szunyogh Judit asszony, aki először is 
megköszönte a Képviselő-testületnek a támogatását, és hozzáállását. Egyrészt az óvoda 
dolgozóinak biztosított jutalom biztosítását, másrészt az 1 mFt-os eszközbeszerzésre 
fordítandó keretet, amit szintén a Képviselő-testület biztosított az intézmény számára, 
elsősorban kerti játékokra, illetve különböző használati eszközökre. A bizottsági ülésen az 
óvodavezető asszony elmondta kérdésre, hogy  volt nevelő-testületi értekezlet, ott ismertette 
a beszámolót. Felmerült hogy a gyermeklétszám nem tartalmazza a nem rétsági gyerekeket. 
Válaszból megtudtuk, hogy nyolc gyermek van, aki nem rétsági. Kérdésre elhangzott, hogy 
szakmai munkaközösséget nagyon szeretnék létrehozni. Eddig javarészt a fejlesztő 
pedagógia dominált, most pedig az, hogy minden gyermekben meg kell keresni egyedileg, 
hogy mi az a plussz benne, ami irányában fejleszthető. Nagyon fontos a tehetség és 
képességgondozás. A logopédusi foglalkozásokat a délelőtti órákban végzik. Jár egy 
pszichológus is az óvodába, illetve a szülőkkel veszi fel a kapcsolatot, és időnként a 
tapasztalatokról beszámol az óvodában. Elhangzott, hogy az óvoda szeretetteljes légkört 
közvetít. Másik hozzászólásban elhangzott, hogy az önkormányzat felelőssége, hogy a 
működési feltételeket biztosítsa. Ebben jó eredmények vannak. Talán az is elmondható, 
hogy a járásban nincs hasonló feltételekkel dolgozó óvoda.  Ezt több hozzászóló is 
megerősítette. Az épület, a felszereltség, a körülmények jó színvonalúak. A nevelő-testület 
és a dolgozók jó munkát végeznek. Az óvoda rendezvényei, illetve amikor a városi 
rendezvényeken részt vesznek, ez mind a jó munkáról tanúskodik. A törvény szerint az 
óvoda nyári szünetét a Képviselő-testületnek kell jóvá hagynia. Amit az óvoda beütemezett, 
azt el lehet fogadni a bizottság véleménye szerint. Augusztus 4-től augusztus 22-ig lesz az 
óvoda hagyományosnak mondható nyári szünete. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a 
beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a bizottság ajánlásával, most szavazzon. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
122/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Napköziotthonos Óvoda működéséről szóló 
beszámolót és a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó óvodai 
csoportszámokra, pedagógusok és a munkájukat segítők 
létszám megállapításáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a rétsági Napköziotthonos Óvoda 
óvodai csoportjainak számát a 2014/2015. nevelési évre 4 
csoportban határozza meg. 
 
A Képviselő-testület az óvodapedagógusok számát 8 főben 
(melyből 1 fő vezető és 1 fő vezető helyettes), a pedagógiai 
asszisztensi létszámot 1 főben, az óvodatitkári létszámot 0,5 
főben, a dajkák számát 4 főben határozza meg.  
 
A Képviselő-testület 2014. szeptember 1. naptól engedélyezi 
a maximális 25 fős csoportlétszám legfeljebb 20%-kal való 
túllépését. 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda nyári nevelési 
szünetének időpontját 2014. augusztus 4. naptól augusztus 
22. napig határozza meg. 
 
Határidő: folyamatos, illetve szöveg szerint 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 

4./ Tájékoztató szennyvízközm űvek üzemeltetési helyzetér ől 
     Előterjeszt ő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Munkatervünk elfogadásakor döntött a testület arról, hogy 
tájékoztatást kér a települési szilárd, illetve folyékony hulladékgazdálkodási tevékenységről, 
illetve a létesítmények állapotáról, azok üzemeltetéséről. A hivatal két szolgáltatót szólított 
meg, hogy adjanak munkájukról, tevékenységükről az önkormányzatnak tájékoztatást. A 
Zöld Híd Régió Kft. nem tett eleget a felkérésnek, pedig a szerződésünk év végén lejár, jó 
lett volna, ha érkezik tájékoztató részükről. Sajnáljuk, hogy nem reagáltak a felkérésre.  A 
DMRV Zrt. beszámolóját megkaptuk. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a jövőben át kell 
értékelni ezt a gyakorlatot. Már más helyzetek uralkodnak. Annak idején a szolgáltatók jó 
együttműködésre törekedtek az önkormányzatokkal. A DMRV mamut szervezet, sok ágazata 
van, sok szakterülete. Ezek a szervezetek a tulajdonos felé vannak felkészülve 
adatszolgáltatásra, az önkormányzat felé nem. Konkrét kérdéseket kell feltenni, általános 
kérdésre semmitmondó választ kapunk, mint jelen esetben is. A tájékoztató csak arról szól, 
hogy az önkormányzat a jövőben milyen feladatokat végezzen el. Több alkalommal üléseken 
elhangzott, hogy elérhetetlen a cég telefonon. Polgármester úr elmondta, hogy személyesen 
felkereste a telefonos ügyfélszolgálatot Vácott. 15 hölgy dolgozik ott, akik a telefont kezelték. 
Tudnak a gondról, hogy elérhetetlenek. Megpróbálnak egy visszahívó menüpontot 
alkalmazni, így talán változhat a helyzet. A bizottság a határozati javaslatot 5 igen, 1 nem, 2 
tartózkodás szavazattal fogadta el. 
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Girasek Károly  képviselő: Kérdésem is lenne, de nincs itt az előterjesztő. Kimerítő volt, amit 
elnök úr elmondott a bizottsági ülésen elhangzottakról. Visszatérő, állandó gondok vannak a 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, legyen itt képviselőjük, aki konkrét kérdésekre választ tudna 
adni. Sajnálatos, hogy így állnak a város kéréséhez. Azt is mondhatnám, hogy felháborító. 
Azt pontosan látni kell, hogy ők közszolgáltatók. A Zöld Híd Kft-nek résztulajdonosai 
vagyunk, és több mint 30 mFt árbevételt visz el innen egy évben. A Vízmű 50-80 mFt 
árbevételt visz el a városból évente. Elvárható lenne, hogy akikből élnek normális 
kapcsolatot tartsanak fenn. Polgármester úr, ahogy a Vízmű telefon szolgáltatása működik, 
nem elfogadható. Többször elmondtam már ezt, és kértem intézkedést a Vízmű telefonos 
ügyfélszolgálattal kapcsolatban. Egyszerűen elérhetetlenek, ha sikerül elérni, érdemi választ 
nem tudnak semmire adni. Ki fogom próbálni az üzenetrögzítős megoldást. 
Készségesebbnek kellene lennie a Vízműnek. Nem tudom elfogadni, hogy senki nem jött el. 
Konkrét kérdéseket kell feltennünk, amire adjanak konkrét válaszokat. A Zöld Híddal kötött 
szerződésünk tartalmazza, hogy az állampolgár által kifizetett díjban a hulladékudvar 
üzemeltetése is benne van. Ehhez a lakosság nem tud hozzájutni, volt már többféle 
kezdeményezés. Azt mondják nincs rá pénzük, de ez engem nem nyugtat meg. Sajnálatos, 
hogy ennél többre nem megyünk, még a jegyzőkönyvünket sem biztos, hogy elolvassák. 
Köszönöm, hogy a véleményemet elmondhattam.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Bulejka András bizottsági külsős tagunk nagyon jól 
megfogalmazta, mamutszervezetek lettek a cégek, nehéz emberi hangot találni. Elmúlt az az 
idő, amikor az önkormányzat tájékoztatót kérhetett a szolgáltatóktól. Kérem, aki a 
tájékoztatót tudomásul veszi, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen, 
1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
123/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Tájékoztató a szennyvízközművek 
üzemeltetési helyzetéről szóló napirendet. 
 
A Képviselő-testület a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. tájékoztatóját a szennyvízközművek üzemeltetési 
helyzetéről tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület a települési szilárdhulladék gazdálkodás 
2015. évi lehetőségeiről tájékozódni kíván. Utasítja Mezőfi 
Zoltán polgármestert, hogy a Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
vezetőjével kezdeményezzen előkészítő tárgyalásokat. 
 
Határidő: DMRV Zrt. értesítésére 2014. június 30., Zöld Híd 
Kft-vel egyeztető tárgyalások kezdeményezésére 2014. július 
31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

5./ Tájékoztató a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó m űködésér ől, a 
Nonprofit Kft. taggy űléséről, illetve a 2013. évi 
mérlegbeszámoló elfogadásáról 

      Előterjeszt ő: Bugarszki Miklós intézményvezető 
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ennek a napirendnek a tárgyalásánál a bizottsági ülésen 
hosszabban elidőztünk. Az idei évre elfogadott munkatervünk szerint Bugarszki Miklós 
igazgató úr elkészítette tájékoztatóját. Valamint kaptunk mérlegbeszámolót a Kft-től 
jóváhagyásra. A Járóbeteg szakellátó működésére a folyamatosság, illetve a szezonális 
ingadozás volt a jellemző az elmúlt év során is. Szakmai dolgokba nem mennék bele, ami a 
taggyűlésen szóba kerültek. A megjelent betegeknek kb. 30 %-a rétsági lakos, a többiek 
külső településekről érkeztek. Fontos és jelentős eredmény, hogy valamennyi klinikai 
területen biztosítani tudják a megfelelő szakembert. Szintén nagyon lényeges, hogy a 2013-
as évben fenntartói támogatásra nem volt szüksége az intézménynek. Az ellátás biztonságát 
segítő források rendelkezésükre állnak.  2013-ban beadtak egy pályázatot, amelyen sikerült 
nyerniük. Ez 115 mFt-ot jelentett. Ez a kistérséget átfogó egészségfejlesztési program 
megvalósításáról szól, illetve létrehoztak a pályázati kiírásnak megfelelően egy 
egészségfejlesztési irodát. Az iroda keretében működnek különféle beteg klubbok,  
szaktanácsadások, illetve különböző szűrések. Lényeges az is, hogy 2013. december 31-én 
lejárt tartozása a Kft-nek nem volt. Hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettséget 
teljesítettek határidőre, a közterheket megfizették. Eredményes gazdálkodásukat mutatja, 
hogy nem csak a működésüket tudták biztosítani, hanem további műszerbeszerzéseket 
tudnak végrehajtani. Az idén olyan ultrahang diagnosztikai készülék kerül beszerzésre, ami a 
megnövekedett kardiológiai ellátáshoz, illetve nőgyógyászati betegek vizsgálatához 
szükséges. Jelenlegi készülék is alkalmas mindkét funkcióra, de ezt szállítani kell emeletről 
le, és fel. A készülék ára 8.650 eFt+Áfa. A másik cél a röntgen diagnosztika fejlesztése. Ez 
kb. 1,5 mFt-os célkitűzés. Leírta igazgató úr, hogy a Rétság Egészségügyéért Alapítványtól 
kaptak egy 700 eFt értékű EKG Volter készüléket, csak két készülékük volt, nagyon hosszú 
volt a várakozási idő, ezzel az adományozással az lerövidül.  
Bizottsági ülésen hozzászólások nagy számban hangzottak el.  Elhangzott, hogy az anyag 
kellőképpen tájékoztat bennünket a legfiatalabb intézményünk működéséről. A járás 
meghatározó intézményévé vált. Lehet látni, hogy kialakult egy rendszer, amely képes 
fenntartani magát. Kezdetekben kérdés volt, lesz-e elég szakember, jó szakorvosi gárda 
alakult ki. Dicséretet kapott a pályázat, amely a különböző szűrő kitelepüléseket lehetővé 
teszi. Így olyan réteg is elérhető, akik nem igazán mennek orvoshoz. Sajnos a kiszűrt 
betegek száma nem kevés. A kezdeményezést a településeken is jól fogadták. Az 
asszisztensek és orvosok pedig lelkesen dolgoznak. Az említett műszerek beszerzése 
emelni fogja az intézmény biztonságos működését.  
 
Elhangzott továbbá, hogy az intézmény élén álló menedzsment odafigyelő, gondos munkája 
meghozta gyümölcsét. Kritikai észrevétel volt, hogy bizonyos területeken a várakozási idő 
elég hosszú. Ez sajnos nem csak rétsági jelenség, hanem országos. Nagy az orvos és 
szakápolói hiány. Az egészségügy finanszírozása meg olyan, amilyen. Mindenképpen több 
pénzt kellene erre a területre fordítani. Az intézmény beváltotta a hozzáfűzött reményeket. 
Van aki úgy nyilatkozott, hogy megnyugodott a lelke, hogy végül is ez az intézmény jól 
működik. Igazgató úr elmondta, hogy nagyon kedvezően fogadják a települések is a 
szűréseket, sokan megjelennek. Összesen 345 szűrést végeztek az előírt, és vállalt 50 
szűrés helyett.  A hosszabb várakozási idő az óraszám miatt alakult így bizonyos 
területeken. Vannak volumen korlátok az előírások miatt, ezek beszabályozzák, hány 
beteget lehet ellátni, mennyit fizet ki az OEP.  
Még egy észrevétel elhangzott, hogy az intézmény parkolójánál van egy mély bukkanó. 
Igazgató úr elmondta, hogy jelezték a kivitelezőnek, a válasz, hogy arra a csapadékvíz 
elvezetés miatt szükség van.  
Polgármester úr elmondta, több hasonló intézmény sorsát ismeri, nem találkozott olyannal, 
ahova ne kellene pénzt adnia az önkormányzatnak a működéshez.  
Az összefoglalóban elhangzott, hogy egy igen átfogó, részletes beszámoló került a bizottság 
elé. Jól mutatja be az intézmény működését. Annak idején, amikor Rétság ezt a lehetőséget 
megkapta, valóban voltak kétségek és dilemmák. Ezek jogosak voltak, amit polgármester úr 
is elmondott, hogy máshol az önkormányzatnak kell az intézmények működéséhez a pénzt 
biztosítani. Itt sikerült egy olyan vezető gárdát megválasztani az igazgató, illetve a gazdasági 
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igazgató személyében, akik valóban szigorú gazdálkodással el tudta érni, hogy tavaly és 
tavalyelőtti évben is meg tudták kímélni az önkormányzatot a hozzájárulás folyósításától. Ez 
elismerésre méltó. A kihasználtság az intézmény tekintetében jelen pillanatban 95 % körül 
van.  Szerintem a 100 %-ot gyorsan el fogják érni. Tovább nem is mehetnek, mert onnantól 
az OEP nem finanszíroz. Elhangzott, hogy különösen azért is dicséretes a dolog, mert az 
önálló szakrendelők egészen más rendszerben működnek, mint a kórházzal egy működési 
egységben levő szakrendelők, mások a feltételek. Mindenképpen ez az intézmény 
elismerésre méltó. Elismerésre méltó továbbá, hogy a hiányszakmákban is sikerült orvost 
szerezni ide. A mai viszonyokban ez megint csak rendkívül nagy dolognak számít. Sok 
kórház küszködik a gonddal, hogy nincsenek megfelelő szakemberek. Sok orvos és 
szakápoló távozott az országból. Ez a tendencia folytatódik, előbb utóbb nagy gondoknak 
nézünk elébe.  
Végezetül elhangzott egy olyan kérés, hogy a korábbi vezetés alatt kapott fejlesztési célú 
pénzeszközökről az elszámolást meg kellene ejteni. Igazgató úr erre ígéretet tett, már fel is 
vette a kapcsolatot a pénzügyi csoport vezetőjével.  
 
A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek mint a 
Járóbeteg Szakellátó működéséről szóló beszámolót, mint pedig a mérlegbeszámolót. 
Köszönöm. 
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: 2007-ben indult a folyamat. Szóbeszéd volt, hogy csődbe 
visszük a város. Az intézmény működése beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és nem visz 
el pénzt. A majálison a kitelepülésen egész nap sorban állás volt. Az orvosok hozzáállása 
példamutató, dr. Szabó Géza a balassagyarmati kórház igazgató főorvosa is megjelent. 100 
főt szűrtek, több mint 10 bőrrákos beteget szűrtek ki. Ez a térség legjelentősebb intézménye. 
Lecsillapodtak a kedélyek, hogy ennek az intézménynek nincsen létjogosultsága. 3 év eltelt, 
működik, és jól működik az intézmény.  
 
Girasek Károly képviselő: Kimerítő vita folyt az ülésen. Kiegészíteném, a pályázat nem csak 
kitelepülésről szól, irodájuk is van, az interneten meg lehet találni a részleteket. 2013-ban 
egy fillért sem kértek a fenntartótól. Ez igaz, de ahogy a vitában is elhangzott, ez annak 
köszönhető, hogy olyan menedzsment áll az intézmény élén, mint Bugarszki Miklós úr. Ő 
olyan szakember (hozzáteszem a pályázatot az előző testület írta ki), aki olyan kapcsolat 
rendszerrel rendelkezik, hogy tud ide orvosokat hozni. Az ő személyes ismeretségei, 
kapcsolat hálója alapján lehetett ezt elérni. Az kétségtelen, hogy a létesítésnél számtalan 
probléma volt, amit az odajárók ma is tapasztalnak. Pl. a helykiválasztás. Akkor bizony kellett 
nem kis összeget hozzátenni, nem csak amit az állam átvállalt. Az a kisebb rész volt. Az 
önkormányzat pénzéből többet kellett hozzátenni, mint ami tervezve volt. Ez már történelem. 
Valóban szerencsés, hogy a megnyitása óta jól működik. A létesítésnél ki is maradtak fontos 
dolgok, csak egy példa, be volt tervezve aszfaltos parkoló, ki lett spórolva belőle 4-5 mFt, ezt 
pl. előbb utóbb meg kell csinálni. Igazgató úr elmondta, hogy valóban van várólista, de 
volumen korlát van. A recept felírásokat intézik.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Az elmúlt időszakban amikor a beruházás megtörtént hozzá 
kellett tennünk, de tudni kell, hogy ez egy EU-s pályázat volt, valutás volt, és a valuta-forint 
különbséget a 38 mFt-ot hozzá kellett tenni. Meg volt egy 14 mFt-os hozzáadás, különböző 
manőverekből, hogy bontunk nem bontunk stb. De ez vissza is kerül az önkormányzathoz. 
Mindenkinek köszönöm a munkáját, úgy a régi testületnek, jelenlegi dolgozóknak. Jó 
egészséget kívánok mindenkinek.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A régi vitákat tényleg nincs értelme felhánytorgatni. 
Szélsőséges vélemények mindig is voltak, és lesznek is. Annak idején, amikor megépült, 
szerintem bárki is ül itt a testületben, egy ilyen lehetőségre nem mondhat nemet. Ilyenre, 
hogy 1 milliárd forintot idetesz EU-s pénzből a kormány, és hozzá kell tenni az önerőt, ami 
összesen 14 mFt volt, ilyen lehetőséget nem lehet kihagyni. Az más kérdés, hogy akkor a 
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képzett közgazdászok is azt mondták, hogy egy ilyen intézmény, ami nem kórházi 
rendszerben működik, 5 év alatt tud talán eljutni oda, hogy null szaldósan működik. Első 
évben 38 mFt-ot kellett adni, de a második évben már nem. Ez mutatja azt, hogy nagyon 
nem mindegy, kik vezetnek egy ilyen intézményt. Hozzá kell tennem, hogy nagyon sok 
segítséget kaptunk a sok évtizedes, az önkormányzattal nagyon jó kapcsolatban álló 
balassagyarmati kórház vezetésétől.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Itt van körünkben Dudás György úr, a járáshivatal vezetője, aki 
pontosan a szakorvosi rendelő okán nem kis küzdelmet folytat a vasúti vonal 
visszaállítására, Diósjenő és Romhány között. Köszönöm Dudás úr munkáját ebben az 
ügyben is. 
 
Kérem, aki a határozati javaslattal, beszámolóval egyetért, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
124/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működéséről, illetve a 
Nonprofit Kft. mérlegbeszámolójáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót és a mérlegbeszámolót 
elfogadja.    
 
Határidő: értesítésre 2014. június 30.  
Felelős: Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h. 
 
 

6./  2014. évi közbeszerzési terv módosítása 
      Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Februári ülésünkön fogadtuk el a közbeszerzési tervet. 
Időközben a városkarbantartás II. ütem közbeszerzési eljárása is megindult. Ezért kell a 
tervet módosítani. A napirenddel kapcsolatban a bizottság ülésén vita nem alakult ki. A 
bizottság 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen , 
1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozat át: 
 
125/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014.évi 
közbeszerzési terv módosításáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület egyetért a 2014. évi közbeszerzési terv módosításával, melyet alábbiak 
szerint elfogad. 
 
Sorsz
ám 

Tervezett szolgáltatás megnevez ése Közbeszerzés 
megkezdésének 

tervezett id őpontja 

Becsült értéke 
(eFt) 

1 Közterületek karbantartási munkái 
(út, járda, vízelvezetők) 

2014. február 24. 96.900 
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2. Önkormányzati tulajdonú épületek 
felújítása 

(Művelődési Központ külső homlokzat 
felújítás és Központi Étkezde 

felújítása) 

 
 

2014. május 22. 

 
 

27.559 

3.  Középiskola előtti járda és kerítés 
rekonstrukciója, továbbá belterületi 

útburkolat felújítás, közterület rendezés 
kiviteli munkái 

 
 

2014. május 22. 

 
 

19.685 

4. Piac Fogadóépülete felújításának 
kiviteli munkái 

2014. május 22. 7.874 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

7./ Rétság Város Önkormányzat és költségvetési szer vei 
2014. évi bels ő ellenőrzési programjának és tervének 
módosítása 

      Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján 
a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert 
működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Rétság Város 
Önkormányzata a belső ellenőrzési tevékenység ellátását külső szolgáltató bevonásával 
biztosítja. A belső ellenőrzés hatóköre kiterjed az önkormányzatra és az általa irányított 
költségvetési szervekre. 
A belső ellenőr munkáját jórészt az elfogadott Terv alapján végzi. Az új számviteli előírások 
szerinti átállás azonban – rendszerek felkészületlensége, jogszabályváltozások miatt – 
csúszott. A csúszások miatt a belső ellenőr előre vette a munkaügyi nyilvántartások 
ellenőrzését. Az ellenőrzés során egyik megállapítása, hogy az ellenőrzést ki kell terjeszteni 
a személyi anyagok kezelésére is. Kérte, hogy ezzel a feladattal bővüljön ki a 2014. évi terv.  
A bizottsági ülésen az előterjesztéssel kapcsolatban vita nem alakult ki. A határozati 
javaslatot a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
126/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi belső ellenőrzési 
terv módosításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 269/2013. (XI.22.) számú határozattal elfogadott 2014. évi 
Belső Ellenőrzési Terv módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 

 
• Januá r: Az új számviteli előírásoknak való megfelelés biztosítása, különös tekintettel 

a mérlegátfordításra. 
• Februá r: A 2014. évi költségvetés összeállításának ellenőrzése. 
• Március : 2013. december 31. fordulónappal készített leltár ellenőrzése 
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• Április-május : 2013. december 31. fordulónappal készített leltár ismételt ellenőrzése. 
A munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalnál 

• Június : Személyi anyagok kezelése a Polgármesteri Hivatalnál. A beszámoló 
részeként elkészített normatív elszámolás vizsgálata. 

• Július : A kiadási előirányzatok felhasználása, a számviteli fegyelem betartásának 
ellenőrzése kiválasztott intézménynél vagy az önkormányzatnál. A pénzkezelés 
ellenőrzése valamennyi intézménynél, előre be nem jelentett időpontban. 

• Augusztus :. 
• Kötelezettségvállalások szabályszerűsége, dokumentálása, nyilvántartása. A 

Polgármesteri Hivatalnál és intézményeknél 
• Szeptembe r: Pénzeszközátadások ellenőrzése ( megállapodás kötéstől az 

elszámolásig). 
• Októbe r: A közbeszerzési tevékenység vizsgálata a Polgármesteri Hivatalnál. 
• November : A céljellegű támogatások vizsgálata, elszámolása a Polgármesteri 

Hivatalnál. 
• December:  Az analitikus nyilvántartások vezetése a Polgármesteri Hivatalnál és az 

intézményeknél, összhangja a számvitel nyilvántartásokkal. 
Az ellenőrzési tervben szereplő témák vizsgálatához szükséges dokumentációk 
készítéséhez a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai az irányadók, annak alapján kell a 
vizsgálatokat lebonyolítani. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

8./ Helyi Esélyegyenl őségi Program elfogadása 
     Előterjeszt ő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h. 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség 
Előmozdításáról szóló törvény előírja, hogy a város önkormányzata ötévente öt évre szóló 
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Ennek a célja az egyenlő bánásmód, és az 
esélyegyenlőség biztosításának követelményének érvényesítése, a közszolgáltatásokhoz 
történő egyenlő hozzáférés biztosítása, a diszkriminációmentesség, szegregáció mentesség 
biztosítása. A programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok, különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő 
személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési 
tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése 
érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása 
során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét is. A 
települési önkormányzatok a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzését a helyi 
szinten rendelkezésre álló mutatók, adatok alapul vételével készítik el. Az önkormányzat a 
helyzetelemzés alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít. A programot kétévente kell 
felülvizsgálni, melynek alapján módosítják az intézkedési terveket, és ha szükséges a 
programot. A program elkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata. A Helyi 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében egy Helyi 
Esélyegyenlőségi Fórumot kell létrehozni. A fórum évente, de ha szükséges sűrűbben 
ülésezik. Ez kötelező feladat. Eu-s pályázat benyújtásánál ez kötelezően beadandó irat.  
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy sablonra készül a Program, kötelező elkészíteni. A két 
nemzetiségi önkormányzat elfogadta a Programot. Jó áttekintést ad a program némely 
területről. A bizottság a programot 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja.  
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Girasek Károly képviselő: A program elérhető az interneten, érdemes lapozni. Elég fontos 
statisztikai adatokat tartalmaz. Van még tenni való ez ügyben intézményvezetőknek, fontos 
dolgokat határoz meg, ne kerüljön irattárba.  
 
Jávorka János képviselő: A feladatok, célok, tervek jók. Elmondhatjuk szerencsére, hogy a 
rétsági önkormányzat sajátságos helyzetben van. A mi lehetőségeink sokkal jobbak, mint a 
környező településeké. Évek óta érdemben foglalkozunk civil szervezetekkel, sport 
egyesületek, nyugdíjas klubok támogatásával. Más önkormányzatoknál ez jóval 
szerényebben működik. Az a fontos, hogy a napi feladatokat, valamint amik még adódni 
fognak, a hivatal, az intézmények megfelelően tudják kezelni. Köszönöm szépen.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
egyetért, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
127/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elfogadásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: --- 
 
 

9./ Kérelem megüresed ő álláshelyek bérének feloldására 
     Előterjeszt ő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: 2014. július 01. naptól a Napközi Otthonos Óvoda egy 
óvónői álláshelye megüresedik. A költségvetési rendeletünk tartalmazza azt a szakaszt, 
amelynek értelmében a megszűnő álláshely bérét és járulékköltségét zárolni kell. A 
biztonságos feladatellátás érdekében 2014. július 01. napjától szükséges az álláshely 
betöltése. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki a javaslatot 
támogatja, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
128/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvodában megüresedő 
álláshelyek bérének és járulékköltségeinek feloldásáról 
készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Napközi Otthonos 
Óvodában megüresedő 1 óvónői és 1 pedagógiai 
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asszisztensi álláshely 2014. július 01. naptól betöltésre 
kerüljön. 
 
Felkéri Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt a munkáltatói 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014.július 01. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 

10./ Rétsági Kilátó Kulturális Egyesület 2013. évi támogatási 
módosítási kérelme 

         Előterjeszt ő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h. 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az Egyesület nyújtott be kérelmet a 2013. évi 
támogatásának tárgyában. Az Egyesület tavaly 180.000 Ft támogatást kért, illetve kapott az 
önkormányzattól. A megkötött megállapodásban a felhasználási célokra költött összegek 
azonban a tényleges felhasználás során változtak, ezek átvezetését, illetve módosítását 
kérik. Maga az összeg természetesen nem változik.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a jövőben az önkormányzati támogatásban részesülő 
egyesületek számoljanak el előző évi támogatásukkal, utána nyújthassanak be tárgy évre 
pályázatot. A módosítást év végével célszerű kérni. Így nem ütközik a két dolog, hogy a 
következő évi támogatásnál még nincs az előző év elszámolva. Ne nyáron kerüljön testület 
elé a tavalyi évnek az elszámolási módosítása. Erre az érintettek figyelmét fel kell hívni. 7 
igen, 1 tartózkodás szavazattal a bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
Köszönöm szépen. 
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérném, aki a 
határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
129/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Kilátó Kulturális 
Egyesület 2013. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási 
cél az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 
 

Cél 
Módosított  

 összeg (Ft)  
Városi gyereknap 77.475 
Retro véradás 12.984 
Hubertus Lovaglás 49.860 
Mikulásjárat 3.450 
Traktorderby 36.231 
Összesen: 180.000 
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Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
megállapodás-módosítást aláírja. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

11./ Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2013. évi támogatási 
módosítási kérelme 

         Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyújtott be egy 
kérelmet szintén a tavalyi önkormányzati támogatás tárgyában. Tavaly kaptak egyszer 
1.300 eFt-ot, illetve egy rendkívüli támogatást a szertárnak a felújítására, 350 eFt-ot. Ennek 
a 350 eFt-os összegnek a felosztásáról, illetve módosításáról szól ez a kérelem. A 
megkötött megállapodásban rögzítésre került, milyen célokra kapják a támogatást, ezek a 
célok időközben változtak. A lényeg, hogy a szertár felújítására fordították az összeget, csak 
más dolgokat valósítottak meg azon belül. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a testületnek a határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, úgy kérem szavazzon, 
aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
130/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2013. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási 
cél az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 
 

                  Módosított Cél Összeg 
Víz és csatornarendszer kiépítése  
Álmennyezet gipszkarton rendszer  

Szigetelési és burkolási anyagok   
50 méter villanyvezeték + csatorna  

2 db 90x120 cm-es hőszigetelt ablak  
Összesen:  350.000.- 

 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
megállapodást aláírja. 
 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Szünet 
(17,20-17,45) 

 
 
 

12./ Településrendezési eszközök módosítása – egyed i 
kérelemre 

         Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVb elnöke: A Libb Hungary Kft. megvásárolta Rétság, Kossuth u. 11. 
számú ingatlant. A tulajdonos a telken álló rossz állapotú lakóház lebontását követően 
iroda- és üzletépület megvalósítását tervezi az ingatlanon. A terület a jelenlegi 
településrendezési eszközök előírásai szerint a falusias lakóövezetbe tartozik. Az előírások 
az iroda, illetve üzlet funkciót, mint lakossági igényeket kielégítő, nem zavaró hatású 
szolgáltatást lehetővé teszik. A tulajdonos véleménye szerint azonban számára előnyösebb 
lenne, ha a terület övezeti besorolása gazdasági kereskedelmi, szolgáltató lenne. Ez 
pályázat benyújtása esetén előnyösebb. Ezért kéri az ingatlanra vonatkozó övezeti 
besorolás megváltoztatását.  
 
A szakemberek záradékban leírták, hogy „A rendezési terv egy ingatlanra történő 
módosítása nem támogatható”. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy aktuális a rendezési terv 
felülvizsgálata, ez nem rövid történet, van amikor másfél évet is igénybe vesz. Több 
hozzászóló dicsérte az előterjesztés minőségét, részletességét, érthetőségét. Minden 
megtudható belőle az is, hogy miért nem támogatható ez a kérés.  A rendezési terv 
módosítási jegyzőkönyvei 2007-ig fellelhetőek. Azóta egy bizonyos időszakban készült 
jegyzőkönyvek nincsenek meg, így hatályba sem léphettek a módosítások. Előbb-utóbb 
mindenképpen meg kell rendelni a felülvizsgálatot. Egészében kell a kérdést rendezni. A 
bizottság 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal az „A” jelű határozati javaslat elfogadását 
javasolja. Köszönöm szépen. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen, 
1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
131/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 
A Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településrendezési eszközök módosítását a LIBB Hungary 
Kft. kérelmére, a Rétság, Kossuth u. 11. szám 261 hrsz 
vonatkozásában nem tartja indokoltnak, a településrendezési 
terv módosítási kérelmet elutasítja. 
 
Határidő: értesítésre, 2014. június 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

13./ Ármos Mihály kérelme 
       Előterjeszt ő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h. 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ármos Mihály egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy használtruha gyűjtő konténerhez térítésmentesen helyet biztosítson. 
A vállalkozó kéthetente ürítené a konténert, elmondása szerint. A konténerbe a még jó 
állapotú ruhákat, cipőket lehetne elhelyezni. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez egy 
üzleti alapon működő vállalkozás. Rétságon két caritas szervezet is működik, ha valakinek 
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van feleslegessé váló ruhaneműje, akkor inkább az maradjon itt a városban, a helyi 
rászorulók részére. Ha a ruhakonténer felállítását engedjük, nagy a veszélye, hogy egy 
újabb szelektív hulladékgyűjtő történet lesz a dologból. Mindenki tudja, hogy nem a 
legideálisabb körülmények között működnek ezek a dolgok városunkban. A bizottság a „C” 
jelű határozati javaslat elfogadását javasolja 8 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzon aki a 
„C” határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
132/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Ármós Mihály kérelméről készített 
előterjesztést.  
   
A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a város 
közterületén ruhagyűjtő konténer kerüljön kihelyezésre. 
 
Határidő: értesítésre 2014. május 30. 
Felelős: Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h. 
 
 

14./ Szerződés jóváhagyása (E-Szoftverfejleszt ő Kft.) 
       Előterjeszt ő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h.  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület határozata 
alapján megrendelte és használja az E-Szoftverfejlesztő Kft. EPER Szakértői Integrált 
Pénzügyi Számviteli Rendszerét. Az E-KATA vagyongazdálkodási szoftvert még nem vették 
használatba, a számviteli rendszer változásai miatt. A cég megküldte a két szoftver 
szerződését a mellékletekkel. A bizottsági ülésen megtudtuk, hogy a szerződést 
szoftverkövetésre kötnénk. Elmondta a Pénzügyi és Szolgáltatási csoport vezetője, hogy 
mindenhol egy kis csúszás van, a cég felé az észrevételeket megteszik. A bizottság 7 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Aki a javaslattal egyetért, kérem 
szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
133/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az E-Szoftverfejlesztő Kft. EPER (Elektronikus 
Pénzügyi Rendszer) és E-KATA (Kataszteri 
Vagyongazdálkodási Rendszer) szerződés jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 297/2013. (XII.13.) Kt. határozata 
alapján megrendelt EPER és E-KATA számviteli rendszerek 
használatára vonatkozó szerződéseket jóváhagyja.  
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Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt, hogy a szerződéseket 
aláírja.  
 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

15./ Magyar Telecom Nyrt. Mobil Szolgáltatások 
Szerződésének jóváhagyása 

           Előterjeszt ő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h. 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Polgármesteri Hivatal jelenlegi mobil szolgáltatásokra 
vonatkozó előfizetői szerződése lejárt, így az új keretszerződést a szolgáltató megküldte. A 
telefondíjakat a telefont használók fizetik. Egy előfizetés érinti a város költségvetését, a 
városgondnoknál lévő hivatali mobil telefon költsége. A jelenlegi ajánlat a korábbinál 
kedvezőbb feltételeket tartalmaz. Csökken az alapdíj, illetve a negyedévente teljesítendő 
ún. elvárt hívás forgalom is. A szerződést kettő évre kellene megkötni. Bizottsági ülésen 
kérdésre elhangzott, hogy nem igazán követhető, hogy hány telefon van ebben. 
Önkormányzati dolgozók és családtagjaik lehetnek tagok. Egyet kell tudni, hogy mindenki a 
saját számláját fizeti a városgondnoki telefon kivételével. A bizottság 7 egyöntetű igen 
szavazattal a határozat elfogadását javasolja a testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
134/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt mobil szolgáltatásokról 
szóló előfizetői keretszerződés jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
szerződést jóváhagyja azzal, hogy a szolgáltató a számlát az 
előfizetők részére közvetlenül küldi meg.  
Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt, hogy a szerződést 
aláírja.  
 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 

16./ Tájékoztató önkormányzati ingatlanok állapotár ól 
        Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Két Kossuth utcai bérleményről van szó. Az egyik a Kossuth 
utca 8. szám alatti ingatlan (régi terménybolt), 2013. őszén mondta fel bérleti szerződését. 
Az ok az volt, hogy nem kapta meg a Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző 
Hivatal szakhatósági engedélyét a további működéshez. A helyiséget nem tartották még 
takarmány forgalmazására sem alkalmasnak.  
A másik a Kossuth u. 22. szám alatti régi volt cipész műhely, ennek bérlője a bérleti 
szerződését levélben felmondta. Azonnali felmondást kér az önkormányzattól.  A bérlő a 
közelmúltban kérte a Polgárőrséget, hogy a felgyülemlett szemetét takarítsák el.  



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének         17/2014.(VI.20.)sz. jegyzőkönyve 

 23

Helyszíni szemle során az a megállapítás született, hogy egyik ingatlan sem felel meg a 
lakhatás feltételeinek. Mindkét ingatlan veszélyezteti az emberi egészséget. A Ptk-ban 
megfogalmazott követelményeket az önkormányzat mint bérbeadó nem tudja szavatolni. Az 
ingatlanok nem adhatók bérbe. Mindkét ingatlan tetemes, és több millió forintos felújítást 
követően is csak raktározási célra válna alkalmassá. Raktárhelyiséget pedig a volt laktanya 
területén bőséggel tudunk bérbe adni, amennyiben igény merül fel rá. Előterjesztés is 
tartalmazza, hogy a felmérés alapján mindkét ingatlan lebontása indokolt.   
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a lebontást minél előbb foganatosítani kell. Ha a 
bontásról születik döntés, ajánlatokat kell bekérni, a területet le kell keríteni, táblát kell 
kitenni. Meg kell előzni, hogy nem kívánt esemény következzék be. A bizottság kérte, hogy 
péntekre az árajánlatok legyenek bekérve, tudomásommal be is érkeztek. A bizottság az „A” 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, 7 egyöntetű igen 
szavazattal. Köszönöm szépen. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki 
egyetért a bizottsági javaslattal.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
135/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzati ingatlanok állapotáról 
készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Kossuth u. 8. szám alatt lévő 
melléképületet (volt terménybolt) és a Kossuth u. 22. szám 
alatt lévő (volt cipészműhely) ingatlanok műszaki állapotát 
megismerte.  
 
A Képviselő-testület mindkét épület műszaki állapot miatti 
bontásával egyetért. A bontásra helyi vállalkozásoktól 
(Ságron Kft. MOVENS Kft.), árajánlatot kell kérni.   
 
A bontások végrehajtásáig az ideiglenes intézkedéseket meg 
kell tenni. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

17./ Tájékoztató szabadságok állományáról 
       Előterjeszt ő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált. h.  
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Év elején kérte a Képviselő-testület, hogy a felhalmozódott 
szabadságomat időarányosan (54 nap), azon belül június 30-ig a tavalyi évit vegyem ki. 
Ennek igyekeztem eleget tenni. Mivel májusban készült az előterjesztés, el szeretném 
mondani, hogy a kérésnek eleget teszek június 30-ig.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottság tárgyalta a visszatérő napirendi pontot. Úgy 
tűnik, hogy az intézményeknél különösebb gond nem lesz, valószínű, hogy év végéig a 
szabadságok kiadhatóak. A Polgármesteri Hivatalnál valóban van egy-két neuralgikus pont a 
szabadságok tekintetében. Majd meglátjuk, ezt hogyan tudjuk rendezni. A hozzászólásokban 
elhangzott, helyes, hogy van ilyen kimutatás. Hozzászóló felhívta a figyelmet, hogy a 
szabadságot nem a dolgozó veszi ki, hanem a munkáltató adja ki. Egy része az, amivel a 
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dolgozó rendelkezhet, de ennek is vannak bizonyos feltételei. Elhangzott még, hogy a 
hivatalban július 28. és augusztus 8-a között mennek a dolgozók szabadságra, könnyített 
menetrend lesz a hivatalban. Az előterjesztést a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a tájékoztató elfogadását támogatja, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
136/2014. (VI.20.) 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. 
 
Határidő:  szöveg szerint 
Felelős: valamennyi munkáltatói jogkört gyakorló vezető 
 
 

18./ Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak 
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott  
döntésekr ől 

         Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Rövid vita volt csak erről a napirendről. Kérdésre hangzott 
el, hogy azért van több határozatnál jelezve, hogy „részünkről az aláírás megtörtént”, mert 
aláírás után küldjük meg a szerződő félnek a szerződést, megállapodást, és az ő 
aláírásukkal küldik azt a hivatalba vissza. Elhangzott, hogy célszerű lenne, hogy eleve 
aláírtan küldjék meg a szerződő felek hozzánk a szerződést, megállapodást. Volt olyan 
szerződés, amit a hivatal vissza sem kapott. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal a 
beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki 
a beszámolót tudomásul veszi.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal elfogadta a testület lejárt 
határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől szóló 
beszámolót. 
 

19./ Együttm űködési megállapodás „Utazó vagyonvédelem” 
című pályázatban 

         Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Tegnap érkezett az irat, megkértem városüzemeltetési 
tanácsnok urat Jávorka Jánost, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökét, dr. Szájbely Ernő 
urat, szíveskedjenek átnézni a megállapodást, a felkérést. 

 
Jávorka János képviselő: Javasolom a megállapodás részünkről történő elfogadását. A 
pályázat lényege, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot adott be az 
„Utazó vagyonvédelem” című pályázatra. Amennyiben a pályázatot megnyerik, különböző 
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vagyonvédelemmel kapcsolatos tájékoztatások, kiállítások megszervezésére kerülhetne sor. 
Ez egész Nógrád megyére kiterjedő program lenne. A rendezvénysorozat célja, hogy 
felkészítse a lakosságot a vagyonvédelemmel kapcsolatos különféle anomáliák kezelésére. 
Városunknak annyit kell csak vállalni, hogy helyet kell biztosítani a kiállításnak, és közre kell 
működnünk a szóróanyagok lakossághoz történő eljuttatásában. Köszönöm. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Anyagi kötelezettsége nincs a kérdésben az 
önkormányzatnak. Együttműködő tagok lennénk. Magam részéről támogatom a 
megállapodás elfogadását, aláírását. Ha nyernek a pályázaton, azzal a lakosság is nyer.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ismertetném a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért, kérem 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
137/2014. (VI.20.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság „Utazó 
vagyonvédelem” című pályázaton való részvételi 
szándékáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a pályázati célokkal egyetért, a 
pályázatban együttműködő szervezetként részt kíván venni.  
 
A határozat mellékletét képező Együttműködési 
megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert a Megállapodás aláírására.  
 
 

20./ Egyebek 
 

Jávorka János képviselő: Kérném a hivatal segítségét. A Zöld Híd Kft. hulladékudvaros 
területe, amit eddig nagyjából rendben tartottak, de most azt lehet tapasztalni, hogy nagyon 
nagy a fű, a gaz bent is, és előtte az árokparton is. Küldjön a hivatal felszólító levelet a Kft-
nek, hogy tartsa rendben a területet. Mellette talán a TIGÁZ-nak van területe, ugyanezek az 
állapotok uralkodnak ott is, őket is levélben meg kell keresni ez ügyben. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Két dolgot szeretnék felvetni. A Képviselő-testület most 
valóban sok pénzt és munkát áldozott arra, hogy a város kinézetét, környezetét rendbe 
tartsa és szépítse. A képet a város központban lerontja néhány nem önkormányzati 
elhanyagolt terület. A területek tulajdonosait fel kellene szólítani, hogy tegyék rendbe 
területeiket. Ha a hivatal dolgozói, vagy a városgondnok ilyet tapasztal, kérjék meg a 
tulajdonosokat a feladat elvégzésére, hogy a környezetünk minél szebb legyen.  
 
Esedékessé válna a tavaly kihelyezett padok fa részeinek lekezelése, kifakultak. Minden 
évben szükség lenne ennek a munkának az elvégzésére. A városüzemeltetési csoport 
munkatársai jó lenne, ha mielőbb elvégeznék a feladatot, és megfelelő anyaggal lekezelnék 
a padok farészeit. Köszönöm szépen. 
 
Girasek Károly  képviselő: Meg van a buszpályaudvar használatba vételi engedélye, 
mindenki kérdezi, mikor állnak oda be a buszok. Tudsz-e polgármester úr konkrétumot 
mondani erről? Amikor az időpont véglegessé válik, néhány nappal előbb megfelelően ki is 
kell hirdetni a lakosság részére.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Jövő héten szerdán 15 órakor találkozunk a VOLÁN 
képviselőivel. Itt lesz Molnár Róbert személyszállítási igazgató úr is. Egy e-mailban a 
VOLÁN azt írta, hogy július 1. napját céloznák meg azzal, hogy a buszok az új 
buszfordulóba mennének be. Próbaüzemet kell tartani. Nyilván van egy törvényi előírás, 
hogy hány nappal kell előbb meghirdetni ezt a változást. Várjuk meg a szerdai napot, meg 
kell tárgyalnunk, milyen feltételekkel hajlandó a Nógrád VOLÁN működtetni a buszfordulót. 
Mi pénzt, bérleti díjat nem kérünk tőlük, elvárásunk az, hogy üzemeltessék az egységet. Az 
önkormányzat nem hivatott arra, hogy buszpályaudvart üzemeltessen. Több régebbi 
szerződés, határozat van a birtokunkban, várjuk meg a szerdai napot. A hirdetéssel 
kapcsolatban szabályozások vannak, be fogjuk tartani. 
 
Girasek Károly képviselő: Ez nekem tökéletesen megfelel polgármester úr, köszönöm. 
Internetes felületeken, hirdetményen, képújságon, és akár külön megállító táblával is jelezni 
kell a változást, hogy fennakadás ne történjen. Mivel a kistérség érintett, a környező 
településekre nem ártana e-mailban a felhívást megküldeni.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Kossuth utcára több figyelmet kellene fordítani, van ott 
bőséggel önkormányzati terület. A Jászteleki utcában a 2-es út felöli végén a füvet vágni 
kell, ki kell takarítani. A nyugati végén két oszlop van, annak a kiváltását el kell indítani. Két 
telefon oszlop az út közepében. Kinevettetjük magunkat, ha azt úgy hagyjuk. A buszváró 
mögötti részen is áldatlan állapotok vannak, a rókák onnan jönnek ki. Rendbetétele 
szükséges. 
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Ezt az oszlopelhelyezést annak idején a MATÁV végezte el. A 
közeli napokban felveszem velük a kapcsolatot.  
 
Vargáné Fodor Rita  a jegyző ált. h.: Tegnap délután kaptuk a Munkaügyi Központtól a 
tájékoztatást, hogy 2014. évben is meghirdetik a Nyári Diákmunka Programot.  A mai napon 
a körülbelüli létszámot le is kellett adnunk. Tavaly nagyon sikeres volt a program, jó lenne 
az idén is megismételni, ha a Képviselő-testület ezzel egyetért. Az idén is 100 %-os állami 
támogatást kapunk, a gyerekek napi 6 órát dolgoznak. Munkát tudunk adni bőven, itt a 
rengeteg park, akár padot is tudnak festeni, foglalkoztatni tudjuk őket. Július 1-től augusztus 
31-ig tart a program, mi egy kicsit bátrak voltunk, leadtunk egy 60 fős igényt a két hónapra, 
azt nem tudjuk, mennyit kapunk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a 
létszámot megkapjuk, hadd vegyük fel a gyerekeket dolgozni. 23 fő jelentkezett reggeltől 
délig a munkára. Köszönöm szépen. 
 
Girasek Károly képviselő: Ez örvendetes, a magam részéről megfelelő feltételekkel 
támogatom. Többen kérdezték tőlem a feltételek, erről kérnék tájékoztatást polgármester úr. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Polgármesteri Hivatalban lehet jelentkezni. A jelentkezőnek 
rétsági lakosnak kell lennie. 16-25 éves, nappali tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok 
jelentkezését várjuk. A Hivatalban nyilatkozni kell arról, hogy július, vagy augusztus 
hónapban kíván-e a tanuló dolgozni. Méltatlan munkát tavaly sem kaptak a gyerekek, idén 
sem lesz ez másként.  
 
Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h.: Hirdetményt fogunk készíteni, pontos tájékoztatással.  
 
 

21./ Életveszélyes épületek bontására érkezett áraj ánlatok 
elbírálása (szóbeli el őterjesztés) 

         Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kértünk árajánlatokat - vis major helyzetre való tekintettel - két 
Kossuth utcai ingatlan lebontására. Javasolom, hogy a beérkezett épületek bontására 
érkezett árajánlatokat bontsuk fel.  
 
Dr. Varga Tibor jegyző: Két sértetlen, felbontatlan boríték van, amit most felbontunk. A 
rétsági Movens Kft-től érkezett borítékot bontom fel. A Kft. a volt Kossuth utcai volt 
takarmányboltra adott árajánlatot, ami bruttó 1.852.200 Ft-ról szól. A volt cipész műhelyre 
bruttó 1.296.480 Ft-os ajánlatot adott be a Movens Kft. Ez összesen bruttó 3.148.680 Ft. 
 
A rétsági Ságron Kft. a volt takarmánybolt bontására bruttó 2.017.452 Ft-os, a volt cipész 
műhely bontására bruttó 1.405.730 Ft-os árajánlatot adott be. Ez összesen bruttó 3.423.182 
Ft. 
 
Girasek Károly képviselő: A két bontással szerintem ugyanazt a céget kellene megbízni.  
 
Dr. Varga Tibor jegyző: A döntés alapja az árajánlatba foglalt kisebb összeg, vagy egyéb 
szempontokat is figyelembe kíván venni a testület? 
 
Vargáné Fodor Rita  a jegyző ált. h.: A hulladékelszállítást mindenképpen figyelembe kell 
venni. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolom, hogy tartsunk egy rövid technikai szünetet. 
 

Szünet 
(18,30-18,40) 

 
dr. Varga Tibor jegyző:  Az árajánlatok alapján a Képviselő-testület további egyeztetést tart 
szükségesnek a vállalkozókkal. Az egyeztetéseket a Vis Major bizottság folytatja le. A 
Képviselő-testület elé az egyeztetések után kerül vissza az anyag.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 18,50 
perckor bezárom.  
 

Kmft. 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                             dr. Varga Tibor 
Polgármester                                                                                                     jegyző 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                            Majnik László 
    jkv.hit.                                                                                                           jkv.hit. 


