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6. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
  
 

 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2020. március 14. napon 
16.00. órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli nyílt ülésen. 
 
 
Jelen vannak:     

Mezőfi Zoltán  polgármester 
Bakó Mónika  képviselő 
Bencsok Péter  képviselő 
Hegedűs Ferenc  képviselő  
Jávorka János  képviselő 
Varga Dávid Géza  képviselő 
Fodor Rita Mária  
Vinczéné Szunyogh Judit 

jegyző helyettes 
intézményvezető 

Busainé Terman Viktória  jegyzőkönyvvezető 
  

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Rétsági Képviselő-testület tagjait. 
Megállapítom, hogy 6 jelenlév ő képviselővel Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete határozatképes . Köszönöm, hogy össze tudtunk ülni. Szájbely doktor jelezte, hogy 
hajnalban elutazott, nem tud részt venni az ülésen.  
A Katasztrófavédelmi törvény felhatalmazása alapján a gyors és hatékony döntéshozatal 
érdekében úgy döntöttem, hagy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésére most nem 
tartunk igény.  
A jegyzőkönyv hitelesítésére megkérem Bakó Mónika  és Bencsok Péter  képviselőket. 
Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű 
igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesít őket .  
Egy napirendi pontunk van, A koronavírus terjedését megel őző óvintézkedés lehet ősége 
II. címmel. Aki egyetért a napirend tárgyalásával, kérem, szavazzon. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal egyetért a napirend tárgyalásával. 
Szeretettel köszöntöm körünkben óvodavezető asszonyt. 
 

1.) A koronavírus terjedését megel őző óvintézkedés lehet ősége II.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás? 
 
Fodor Rita Mária jegyző helyettese: Felvetődött az óvoda bezárásának igénye. Szeretném 
kihangsúlyozni, hogy Rétságon nincs tudomásunk koronavírussal fertőzött személyről, 
gyanús eset sem került napvilágra. A lakosságot meg kell nyugtatni, csupán a járvány 
megelőzése érdekében hoz a Képviselő-testület döntéseket. Miniszterelnök úr esti 
tájékoztatója tartalmazta ezt a lehetőséget. Óvodavezető asszonnyal beszéltem délelőtt, 
kivételesen indokolt esetben gyermekfelügyeletet tudnak vállalni. Ezt neki kell majd 
mérlegelni. Többször beszéltünk Bagó Istvánnal, a konyha üzemeltetőjével, mert a 
gyermekétkeztetés az önkormányzat kötelező feladata. Ebben a KLIKK nem tud nekünk 
segíteni, nem tud helyettünk dönteni. Bagó úr beszélt Barna Orsolyával is, aki elmondta neki, 
hogy erről nem tud nyilatkozatot, tájékoztatást adni. Bagó úrral úgy egyeztettük le, hogy a 
felügyelt gyermekek a megszokott módon étkezhetnének. Akik a digitális oktatásban vesznek 
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részt, illetve a szülő úgy dönt, hogy nem engedi óvodába a gyermekét, ők igényelhetnek 
étkezést. Itt az intézmények közreműködését fogjuk kérni. A konyhán át lehet venni az 
aznapi ebédet, az aznapi uzsonnát és a következő napi tízórait. Hideg élelmiszercsomagot 
tud összeállítani a konyha. Nem éri kár a szülőt.  
A munkajogi szabályokról is beszéltünk délelőtt, vártuk, hogy megjelenik ezzel kapcsolatban 
valami információ.  
A határozati javaslat harmadik pontjában szerepelnek a munkavállalókra vonatkozó 
rendelkezések. Azt javaslom, hogy így fogadjátok el, nem tudjuk, hogy a későbbiekben 
milyen döntések születnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Beletenném a határozati javaslatba, hogy a Képviselő-testület 
a kritikus időszakban szükség szerint ülésezik. Így nem kell operatív törzset kijelölni.  
 
Jávorka János képviselő: Engem is kerestek többen. Nem tudjuk, mit mondjunk. 
Mindenkinek világos, hogy eléggé éles fordulatokat írnak le a kormányzati intézkedések. 
Tegnap még azt mondták, hogy szó sem lehet iskolabezárásról. Este már ennek az 
ellenkezője történt. A Kormány hozott egy vészhelyzeti döntést. Fel van hatalmazva 
mindenféle intézkedés megtételére. Érdekes, mert az iskolákra vonatkoztatott döntést, az 
óvodákra nem. Egységesen kellene meghozni a döntéseket, hogy ne legyen joghézag. Sok 
joghézaggal találkozunk. Sem én, sem a munkaadók nem tudnak mit mondani, mikor a 
szülők kérdezik, hogy milyen juttatást fognak kapni.  
Azt javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot, és ha jönnek új rendelkezések, akkor 
annak fényében lehet új döntést hozni.  
Nem értem, hogy milyen tanácsadók vannak ott a kormány közelében, miért a 
rendőrezredesnek kell nyilatkozni minden nap? Miért nem a megfelelő szakemberek 
nyilatkoznak? Nem értem a határellenőrzést sem. Figyeljünk oda helyben, próbáljuk 
megoldani, amit lehet.  
 
Kisebb beszélgetés alakul ki, nem a napirend témájában.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Reggel hívott iskolaigazgató asszony, hogy este szeretne egy 
értekezletet összehívni az iskolabezárással kapcsolatban. Ma este jön majd ki az ezzel 
kapcsolatos rendelet.  
 
Fodor Rita Mária jegyző helyettese: Belefogalmazzuk a határozati javaslatba a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának szüneteltetését is? 
 
Többen:  Igen.  
 
Fodor Rita Mária jegyző helyettese: A jegyző hozhat olyan döntést, hogy az adófizetés 
határidejét kitolja.  
 
Varga Dávid Géza képviselő: Ha azzal foglalkozunk, amit mi meg tudunk tenni, akkor mi 
megtettük a dolgunkat. Nem az országos politikával kell most foglalkozni. Ezért is jó ötlet volt 
mára összehívni az ülést. Óvva intenék mindenkit attól, hogy bármilyen platformon 
belemenjen abba, hogy ki, mit, hol hibázott. Az a jó, ha mindenki legjobb belátása és tudása 
szerint megcsinálja helyben, amit kell. Nem tudjuk, mi előtt állunk.  
Szerintem a Járóbeteg-ellátó is nagyon veszélyeztetett. Bezárni nyilván nem lehet. Be 
kellene vezetni egy olyan biztonsági rendszert, hogy oda csak kézfertőtlenítés után és 
maszkban lehessen belépni.   
A városban is nagyon rossz tapasztalataim voltak ma.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A gyógyszertárban is vezettek már be óvintézkedést.  
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A háziorvosok önálló albérlők. Ők kaptak ajánlást, hogy mi az előírás erre az időszakra. Ők 
tudják, ők az orvosok. Ajánlásokat még tehetünk. Az intézmény vezetője, aki a 
szakorvosokat felügyeli, ő külön intézkedik.  
 
Jávorka János képviselő: Úgy tudom, hogy a járóbetegben a személyzet hétfőtől maszkban 
és kesztyűvel tartózkodhat.  
 
Varga Dávid Géza képviselő: Aki bemegy, arra is kellene, hogy vonatkozzon. 
 
Jávorka János képviselő: Egyetértek ezzel én is.  
 
Varga Dávid Géza képviselő: Foglalkozzunk a mi dolgunkkal. A mi embereink járnak ebbe 
az intézménybe, a mi embereink dolgoznak ott.  
 
Jávorka János képviselő: Érdekes, hogy ahány orvos, annyi vélemény.  
 
Bakó Mónika képviselő: Élelmiszerboltoknak, dohányboltnak valamilyen ajánlást nem 
kellene adnunk? Nagyon sokan megfordulnak ott. Kígyózó sorok vannak.  
 
Varga Dávid Géza képviselő: Azzal, hogy sokan vannak a boltban, azzal nem tudunk mit 
kezdeni. Ajánlást a lakosság részére készíthetünk, amit ki lehetne plakátolni, elektronikusan 
terjeszteni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Bármelyik pillanatban történhet újabb bejelentés.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
49/2020. (III. 14.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete kinyilvánítja, 
hogy a határozat meghozatala napján Rétság városban  új 
koronavírus-fert őzést (COVID-19) vagy annak gyanúját még nem 
mutatták ki.  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a járvány 
megelőzése érdekében az alábbi döntéseket hozza: 
 

1. A Napköziotthonos Óvodát 2020. március 16. naptól határozatlan 
időre bezárja. A bezárás ideje alatt kivételesen indokolt esetben 
gyermekfelügyeletet biztosít.  

2. A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot a 
következő feltételekkel biztosítja: 

a.) Az általános iskolában és az óvodában felügyelt 
gyermekek a megszokott módon vehetik igénybe az étkezést, a 
szülő által kért gyakorisággal. 
b.) A digitális oktatásban részt vevő tanulók és az óvodás 
gyermekek szülei az iskolában, illetve az óvodában telefonon 
vagy elektronikusa igényelhetik az étkezést. Az elkészített étel 
a Központi konyhán vehető át külön hirdetményben közölt 
időpontban. 

3. A Rétsági Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás 2020. 
március 16. naptól határozatlan ideig szünetel. A hivatal dolgozója 
az ügy ismeretében mérlegeli az ügyfél személyes fogadását. A 
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Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek elérhetőségét elektronikus 
úton és telekommunikációs eszközökkel biztosítani kell. 

4. A munkavállalókra az érvényes (aktuális) munkaügyi szabályok 
vonatkoznak. 

5. A járvány megelőzése érdekében a Képviselő-testület 
Magyaroroszág Kormányával együttműködve szükség szerint 
ülésezik. 

Jelen határozatot széles körben ismertetni kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Megköszönöm a részvételt, az ülést 16.40 órakor bezárom.  
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                Fodor Rita Mária 
                  polgármester                                                                            jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakó Mónika                                                                         Bencsok Péter 
jegyzőkönyv hitelesítő                                                         jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


