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1. számú 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2021. július 08. napon 17.00 
órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli ülésén. 
 
Jelen vannak:     

Mezőfi Zoltán  
Jávorka János 
Bakó Mónika 
Hegedűs Ferenc 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 

Dr. Szájbely Ern ő 
Jámbor Lajos 
Simon Katalin 
Vinczéné Szunyogh Judit 
Faggyas Szabolcs 
Busainé Terman Viktória 
1 fő rétsági lakos érdekl ődő 

képviselő 
jegyző 
intézményvezető 
intézményvezető 
RTV munkatárs 
jegyzőkönyvvezető 
 

  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy 5 jelenlév ő taggal  a Képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkérem Bakó Mónika  és Dr. Szájbely Ern ő képviselőket. Kérem, 
szavazzon, aki egyetért ezzel a javaslattal. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 
egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesít őket . 
 
Varga Dávid Géza  PVB elnök 17.10 órakor megérkezik az ülésre. A szavazók száma 6 f ő.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a kiadott napirendi pontok 
tárgyalásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  
szavazattal elfogadta a napirendet , és a következő sorrendben tárgyalja azt: 
 
 

1) Karbantartási terv 2021.  
            Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 

2) Orgona köz csapadékvíz elvezetés módosított terv  és 
műszaki költségvetési tervezet elfogadása 

            Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 

3) Döntés „Bölcs őde létesítése Rétságon” közbeszerzésr ől 
            Előterjesztő: Kramlik Károly KBB elnöke 
 

4) Árajánlatok elbírálása 32 ha-os területre 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
5) Árajánlat és szerz ődéstervezet kérése Bölcs őde műszaki 

ellenőri munkáira 
            Előterjesztő: Kramlik Károly KBB elnök 

 
6) Megállapodás jóváhagyása KIF oszlopok jótállás 

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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7) Feladatellátási szerz ődés felmondása 

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

8) Marton szerz ődés 
            Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 

9) Területvásárlási kérelem 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

10) Vis major munkacsoport döntései 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

11) CSGYK helyettesítés 
            Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 

12) Szerződéskötések jóváhagyása – 2021. augusztus 20-21. 
Szent István Napok 

            Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 

13) Pótelőirányzat Szent István Napok reprezentációs költségé re 
           Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
  

14) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2 021.évi 
támogatására  

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

15) Extrém Légisport Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

16) Közterülethasználati kérelmek 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
17) Együttm űködési megállapodás iskolai közösségi szolgálat 

lebonyolítására 
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  

 
18) Az óvoda éves beszámolója 2020-2021 nevelési év  

Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető  
 
19) Tájékoztatás éves ellen őrzési jelentés a 2020. évben elvégzett 

belső ellenőrzésről 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
20) CSGYK beszámoló 

Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 
21) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi m űködésér ől   

Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
 
22)  Beszámoló a közérdek ű adatok közzétételének és 

megjelentetésének tapasztalatairól   
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
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23)  Városüzemeltetési beszámoló 
Előterjesztő: Salgai György városgondnok 

 
24) Tájékoztató Követelések állományáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

25) Állásfoglalás munkáltatók részére  
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 

26) TKB döntések 
Előterjesztő: Bencsok Péter TKB elnöke 

 
27) Beszámoló a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról, a 

veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekr ől 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
28)  Egyebek 

 
 

1.) Karbantartási terv 2021.  
                 Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Felkérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy foglalja össze a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Többször foglalkoztunk már ezzel a témával. Ez egy 168 
millió forint összegű terv. Ehhez jön még a tervező és a műszaki ellenőr díja.  
A határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a 
Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Espár Zsolt mérnök úr segítségével egy több évre készült 
karbantartási tervet kaptunk. Ebből alpolgármester úr kiszedte a legfontosabbakat. Mind 
fontos egyébként.  
 
Jávorka János a lpolgármester: Amennyiben a feladatok megvalósulnak, élhetőbb lesz a 
közlekedés Rétságon, de természetesen nem lehet megállni ennyinél, folytatni kell majd a 
jövőben a többi feladattal.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Nagyon hiányolom a KRESZ parknál a Mikszáth és Takarék 
utcai kereszteződés kijavítását. Szerintem mindenképpen vegyük bele. Javaslom még 
belevenni a Radnóti utcától kiinduló átjárót a járóbeteg felé.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Akkor ezt módosításként kezelhetjük.  
 
Jávorka János alpolgármester: Valóban benne van ez a két tétel a műszaki felmérésben. 
A Mikszáth utca – Takarék utca kereszteződésének javítása 10 milliós nagyságrendet 
képvisel. Az átjáró 3 millió forint. Abból indultam ki, hogy előttünk áll a bölcsőde építése és 
még egy sor olyan feladat, amivel foglalkozni kell. Nem lenne jó olyan helyzetbe kerülni, 
hogy anyagilag kérdőjelesek legyünk.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Nem hiszem, hogy 10 millió forint lefektetné az 
önkormányzatot. Viszont nagyon sok embernek segítenénk ezzel.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Mindenki szeretné a saját lakókörnyezetét rendben tudni. 
Mindenki egyetért azzal, hogy mindegyik feladat fontos.  
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Varga Dávid Géza PVB elnök: Kompromisszumos megoldásként javaslom, hogy a Radnóti 
utcai átjáró legyen beletéve. Én nem gondoltam, hogy ennyien járnak arra.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez egy költségbecslés, arra készülni kell, hogy több 
lesz az ára ezeknek a munkáknak.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Mikszáth-
Takarék keresztez ődés  felújítása kerüljön bele a karbantartási tervbe.  
Megállapítom, hogy 3 igen és 3 tartózkodás  szavazattal nem született döntés a 
módosítási javaslatról.  
Kérem, szavazzon, aki a Radnóti utcából induló járda  megépítése belekerüljön a 
karbantartási tervbe.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal egyetértett a 
módosítási javaslattal. 
Kérem, szavazzon, aki az így módosított határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       1/2021. (VII. 08.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2021. évi karbantartási tervben szereplő, a műszaki leírásban 
bemutatott és költségelt karbantartási feladatokról készült 
előterjesztést és az alábbi sorszámmal jelzett kivitelezési munkák 
elvégzését támogatja: 
 
1./Rózsavölgy út javítása körforgalom kialakítása, szegélyezés 
2./Mező utca útpadka feltöltése, szegélyezés, csapadékvíz elvezető 
árok karbantartása 
3./Temető útszélesítés, aszfaltréteg, kerítés, csapadékvíz elvezetés 
4./Hunyadi sor csapadékvíz elvezetés 
5./Nyárfa utca parkoló bővítése, rézsű és megsüllyedt rész javítása 
6./A város teljes területén kátyúk felméréseket 
10./Rákóczi út József Attila útkereszteződés javítása 
13./Napközi konyha udvarán parkolók kialakítása, 
15./ Radnóti utca Járóbetegellátó Központ közötti járda kialakítása. 
 
A kivitelezés megvalósításához szükséges feladatok 
megszervezésére felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert. 
 
A fentebb felsorolt 2020-2021. évi karbantartási feladatokra tervezett 
bruttó 170.734.250 Ft összeget a 2021. évi költségvetés Általános 
tartalék terhére biztosítja. 
 
 A Képviselő-testület Márkus Pál közbeszerzési szakértő 1.900.000 
Ft+ ÁFA, összesen bruttó 2.413.000 Ft árajánlatát és a mellékelt 
megállapodást a Csapadékvíz elvezetőrendszer, és a Karbantartási 
feladatok (9 tétel), és az Orgona köz csapadékvíz elvezető rendszer 
közbeszerzési eljárás lefolytatására elfogadja. 
 
A Képviselő-testület Espár Zsolt okleveles infrastruktúra 
építőmérnök a Csapadékvíz elvezető rendszer, a Karbantartási 
feladatok (9 tétel) és az Orgona köz csapadékvíz elvezető rendszer 
kivitelezési folyamata alatt a műszaki ellenőri feladatok ellátására 
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vonatkozóan megküldött Bruttó 1.500.000Ft összegű árajánlatát 
elfogadja. 
 
A közbeszerzési eljárás és a műszaki ellenőri feladatokra elfogadott 
bruttó 3.913.000 Ft összeget a Képviselő-testület a 2021. évi 
költségvetés általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

2.) Orgona köz csapadékvíz elvezetés módosított ter v és műszaki 
költségvetési tervezet elfogadása 

                 Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A bizottsági ülésen egy módosított határozati javaslat került 
elfogadásra 6 egyöntetű igen szavazattal. Mindenki támogatta azt a javaslatot, hogy az 
előző napirendben megtalálható tételekkel együtt kerüljön kiírásra a közbeszerzés.  
Ez nagyjából 40.000.000 Ft-os beruházás lesz.  
 
Jávorka János alpolgármester: Kértem a bizottsági ülésen, hogy a testületi ülésre 
próbáljon mindenki cégeket javasolni a feladatok elvégzésére. Én a Green Goes Kft-t 
javaslom megkeresni.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Meg szeretném köszönni, hogy végre eljutottunk idáig, mert ez 
is több éves téma.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javaslat, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       2/2021. (VII. 08.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétság Orgona köz csapadékvíz elvezetésére készült tervet és a 
beruházás tervezett költségvetését. 
 
A Képviselő-testület elfogadja Espár Zsolt okleveles infrastruktúra 
építőmérnök Orgona közre készített módosított csapadékvíz 
elvezetési tervét, a műszaki leírást, és a tervezett beruházás becsült 
Br. 37.369.750 Ft összegű költségvetést. 
 
A Képviselő-testület felkéri Márkus Pál okleveles közbeszerzési 
szakértőt, és Espár Zsolt műszaki ellenőrt, szakterületeikhez tartozó 
feladatok elvégzésére. 
 
Az Orgona köz csapadékvíz elvezetésére tervezett bruttó 37.369.750 
Ft összeget, a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés tartalék 
terhére biztosítja. 
 
A közbeszerzés és a műszaki ellenőrzés költsége a 1./2021. (VII.08.) 
KT határozatban biztosításra került. 
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Határidő: 2021.augusztus 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
3.) Döntés „Bölcs őde létesítése Rétságon” közbeszerzésr ől 

            Előterjesztő: Kramlik Károly KBB elnöke 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A PVB tárgyalta ezt a napirendet. A Közbeszerzési és 
Bíráló Bizottság elnöke elmondta a bizottság állásfoglalását. Az eljárás eredményes volt. 
Érvényes ajánlatot nyújtott be egy vállalkozás, kettő pedig érvénytelen ajánlatot adott. A 
nyertes pályázó a REBA Hungary Kft.  
Az ülésen néhány kérdés felmerült, szinte mind a közbeszerzési törvénnyel kapcsolatosan. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadását 
javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Van-e kérdés, javaslat? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A nyertes nem a legjobb árajánlatot adta. Tartózkodni fogok. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem tudunk mit csinálni, a közbeszerzési törvény ezt diktálja.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta :  

 
                       3/2021. (VII. 08.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Bölcsőde létesítése Rétságon” nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról szóló szóbeli előterjesztést. 
 
I. A Bölcsőde létesítése Rétságon tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
II. Az eljárás során érvényes ajánlatot nyújtott be: 

II.1. A Reba Hungary Kft. (1155 Budapest, Tóth István u. 109.) az 
alábbi indokok alapján: 

- az ajánlattevő a benyújtott igazolással, dokumentumokkal 
alátámasztotta, hogy megfelel az eljárást megindító felhívásban 
előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, 

- a kizáró okok előírása tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 62. (1) 
bekezdés h)- k) és m) pontja szerinti kizárok okok érvényesítését 
írta elő. A benyújtott nyilatkozatok és ellenőrzés alapján az 
ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, 

- az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlati 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a 
vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.  

III. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot nyújtott be: 

III.1. A Stratton Capital Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 
10.) az alábbi indokok alapján: 
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Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
(Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja) meghatározott feltételeknek - 
érvénytelen ajánlatot nyújtott be az alábbi indok miatt: 

− Az ajánlattevő ajánlatában a szakmai ajánlat részeként az 
ajánlatkérő által biztosított épületgépészeti árazatlan 
költségvetés árazott formában nem került benyújtásra, amely 
hiánypótlás keretében már nem pótolható. 
 

III.2. A Rit-Rock Kft. (1204 Budapest, Előd utca 116.) az alábbi 
indokok alapján: 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének d) pontja alapján - 
nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a 
követelményeknek való megfelelést - érvénytelen ajánlatot nyújtott 
be az alábbi indok miatt: 

− Ajánlattevő ajánlata – a hiánypótlási lehetőség biztosítását 
követően sem – nem tartalmazza az ajánlati felhívásban előírt 
tartalmi követelményeknek megfelelő műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelősséget 
alátámasztó referencia igazolást. Hiányzik az építési 
beruházás releváns mennyisége, különös tekintettel az 
alkalmassági feltételként előírt hasznos alapterület nem került 
feltüntetésre. 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
(Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja) meghatározott feltételeknek - 
érvénytelen ajánlatot nyújtott be az alábbi indok miatt: 

− Ajánlattevő ajánlatában benyújtott szakmai önéletrajz 
hiányosan tartalmazta az igazolási mód tekintetében előírt 
adatokat, így nem igazolt a megnevezett építésvezető 
szakember felolvasó lapon szereplő magasépítés terén 
szerzett szakmai tapasztalata. 

(A felsorolt projektek ismertetése az önéletrajzban hiányos, 
több építési projekt kezdő és befejező időpontja nem került 
meghatározásra. A projektfelsorolásban szerepel olyan építési 
munka, amely a magasépítési munkák körében nem 
fogadható el). 

III.3. A New Generation Technologies Kft. (1221 Budapest, Duna 
utca 1-3.) az alábbi indokok alapján: 

     Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének d) pontja alapján - 
nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a 
követelményeknek való megfelelést - érvénytelen ajánlatot nyújtott 
be az alábbi indok miatt: 

− Ajánlattevő ajánlata – a hiánypótlási lehetőség biztosítását 
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követően sem – nem tartalmazza az ajánlati felhívásban előírt 
tartalmi követelményeknek megfelelő műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelősséget 
alátámasztó referencia igazolást. Hiányzik az építési 
beruházás releváns mennyisége, különös tekintettel az 
alkalmassági feltételként előírt hasznos alapterület nem került 
feltüntetésre. 

IV. Az eljárás nyertes ajánlattevője a Reba Hungary Kft. (1155 
Budapest, Tóth István u. 109.) az alábbi indok alapján: 

- érvényes ajánlattevőként a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező 
ajánlat (a súlyszámmal korrigált legtöbb pontszámot kapta) az 
eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott rész-szempontok szerint. 

A bizottság az érvényesség tárgyában jelen jegyzőkönyvben tett 
megállapításai, valamint az értékelési pontszám alapján ellenőrizte a 
FAKSZ által előkészített összegezés tervezetét is, és megállapította, 
hogy az megfelel a mai bizottsági ülésen kialakított döntési 
javaslatban foglaltaknak. 

Felkérem Márkus Pál közbeszerzési szakértőt, hogy a döntésnek 
megfelelő tájékoztatásokat és eljárási cselekményeket a 
minőségtanúsítás beszerzése érdekében megtegye. 
 
Határidő: Kbt. szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

4.) Árajánlatok elbírálása 32 ha-os területre 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A 32 hektáros terület letakarításának tavaly a föld felett 
elburjánzott növényzet eltakarítása zajlott le. Ennek folytatása az azóta felnőtt vagy ott 
maradt szármaradványok, tuskók kitermelése. Ezután egy kimérhető, sík terület kell, hogy 
legyen. Sajnos egyéb hulladékok (betontörmelék, kommunális hulladék stb.) is találhatók a 
területen. Három árajánlat érkezett a munkák elvégzésére, a legjobb a Holes-Gép ajánlata. 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szó volt arról, hogy a két ügyvéd egyeztessen.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A meglévő felmérés a felszíni hulladékot mutatja. Nem 
tartalmazza, hogy mi van a föld alatt. Így nem is lehet megsaccolni, és ez alapján ajánlatot 
adni. 
A veszélyes hulladék elszállítása megtöbbszörözné a vállalási árat. Szerintem azt 
deponáljuk a laktanyában, és később döntsünk a sorsáról.  
A felszín alatti építési törmelék mennyiségét sem tudja megsaccolni a vállalkozó.  
Szerintem nincs jelentősége annak, hogy mennyi földet mozgat meg.  
 
Jávorka János alpolgármester: Kivel egyeztettél? 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Vállalkozóval. Polgármester úrral abban maradtunk, hogy 
amennyiben a szerződés-tervezetet a vállalkozó is jóváhagyja, akkor kell megnézetni az 
ügyvéddel.  
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Jávorka János alpolgármester: Hová deponál és mi lesz az összegyűjtött törmelékkel? A 
kommunális hulladékot mindenképpen lerakóba kell szállítani. Egyéb dolgokat ennél az 
asztalnál megítélni nem tudunk. Azt javaslom, hogy ne döntsünk most, egyeztessünk a 
vállalkozóval, menjünk ki a területre, hogy lássa ő is és mi is, hogy mit kell csinálni. Nem 
lenne jó, ha aláírnánk a szerződést, és utána jönnének elő a plusz feladatok.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az ügyvéddel történő egyeztetés elengedhetetlen. 
 
Jávorka János alpolgármester: Nem kérdés, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. 
Hosszú folyamat lesz, mire ma telkeket ki tudjuk méretni.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Kidolgozatlan az előterjesztés, szerintem is később kellene 
visszatérni rá. Nincs olyan, amire most szavazni tudnánk.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Megint toljuk a feladatot. Az az ember, aki a pályázatot 
benyújtotta, jobban tudja, hogy mi van a területen, hiszen a szomszéd területet is ő tette 
rendbe. A hulladék deponálása a terület legtávolabbi sarkában nyugodtan megoldható, 
később tudunk benne dönteni. 
Nem kell tologatni a dolgot. Napról-napra drágább minket.   
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Régebben te nem támogattad, hogy fogjunk össze a 
Zsemberivel. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Mert akkor azt akarta a Zsemberi, hogy kitakarítja, és utána 
bérli a területet.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én sem támogatom, hogy most szavazzunk, de nem akarok 
vitát belőle. A lakosság azt fogja látni, hogy az önkormányzat illegális hulladéklerakót létesít 
a területen.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Lenne egy kompromisszumos megoldásom. Azzal 
egyetértek, hogy több részlet kidolgozatlan, támogatom az egyeztetést. Azzal nem értek 
egyet, hogy most ne szavazzunk, adjuk elvi hozzájárulásunkat a szerződéshez. Ha kijön a 
vállalkozó és egyeztettünk vele, akkor aláírható a szerződés. Ha most nem szavazunk, 
akkor valóban csúszunk az idővel. Javaslom, hogy elvi hozzájárulását adja a Képviselő-
testület a szerződéshez, aztán hívjuk el a vállalkozót, hívjunk szakértőket, beszéljük át a 
pontokat.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Elvi hozzájárulást lehet adni.  
Aki az így módosított határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta :  

 
                       4/2021. (VII. 08.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt 
honvédségi területen lévő harckocsi vezetési pálya (32 ha-os terület) 
rekultivációs munkáinak folytatására árajánlatok bekéréséről 
készített előterjesztést.  
  
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a Holes-Gép Kft. 
21.545.000 Ft + Áfa összegű árajánlatának elfogadásához. 
Megfelelő egyeztetéseket követően a munkák elvégzésére 
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szerződés-tervezetet kell kérni, a jelenlegi dokumentumot 
kiegészítve az alábbi feltételekkel: 
  

- kommunális hulladék megfelelő lerakóba történő elszállítása 
és lerakása, megfelelő bizonylattal igazolva,  

- összegyűjtendő veszélyes hulladék (gumiabroncsok, 
festékes dobozok, üzemanyagkannák stb.) mennyisége, 
lerakására vonatkozó adatok és megfelelő bizonylatok 
csatolása, 

-  építési törmelék (felszínen lévő és a felszín alatti)  
kitermelésére vonatkozó    mennyiségek meghatározása, 

-  tereprendezésre vonatkozóan a megmozgatott föld 
mennyiség meghatározása, 

- a szerves hulladék (növényi maradványok) feldolgozására 
vonatkozó mennyiségek rögzítése. 

  
A szerződés előkészítésében való közreműködésre a Képviselő-
testület felkéri dr. Gáspár Zoltán ügyvédet. A vállalkozó képviselője 
és dr. Gáspár Zoltán ügyvéd által előkészített szerződés 
jóváhagyásáról a Képviselő-testület dönt.  
  
Határidő: 2021. július 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

 
5.) Árajánlat és szerz ődéstervezet kérése Bölcs őde műszaki ellen őri munkáira 

            Előterjesztő: Kramlik Károly KBB elnök 
 
Egy sajnálatos haláleset miatt a QUADRÁT Kft. felmondta a bölcsőde pályázat műszaki 
munkáira szóló szerződést. Minimum három árajánlatot kell kérni a munka elvégzésére. A 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén négy javaslat volt. A Bizottság egyöntetűen 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       5/2021. (VII. 08.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Árajánlat és szerződéstervezet kérése bölcsőde pályázat műszaki 
ellenőrzésére tárgyban készített előterjesztést.  

 
A Képviselő-testület árajánlatot és szerződés-tervezetet kér az alábbi 
vállalkozásoktól: 
 
SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. 
1036 Budapest, Bécsi út 67.1.em.1. 
Balassi János ügyvezető 
syntron@syntron.hu 
  
QVALITÁS Mérnökiroda Kft. 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                                 1/2021. (07. 08.) számú 

jegyzőkönyv 

11 

 

3100 Salgótarján, Kazinczy út 37. 
Konszki Péter ügyvezető 
konszki.peter@gmail.com 
  
Timmer Zoltán egyéni vállalkozó 
3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12. 
info@timmer.hu 
 
Koczka László 
2600 Vác, Szélső sor 7. fsz. 2. 

E-mail cím:  
 
Az árajánlatokat és szerződéstervezeteket 2021. július 18. 
napig kéri megküldeni a jegyzo@retsag.hu e-mail címre. 

 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
S Z Ü N E T 18.10 órától 18.24. óráig.  
 

 
6.) Megállapodás jóváhagyása KIF oszlopok jótállás 

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Piac téren, a Gálker előtti oszlop áthelyezése miatt 
kötöttünk szerződést az OMEXOM Magyarország Kft-vel. A munkákat elvégezték, jótállási 
kötelezettség vállalásáról kell megállapodást kötni. A határozati javaslat elfogadását 6 igen 
szavazattal támogatta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       6/2021. (VII. 08.) KT. határ ozata: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
megállapodás jóváhagyása – jótállási kötelezettség vállalásról 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást, 
melyben az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a KIF oszlopok átvevője, Rétság 
Város Önkormányzat, mint átadó és az Omexom Magyarország Kft, 
mint kivitelező vállalkozó állapodnak meg 24 hónap jótállási 
kötelezettségről jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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7.) Feladatellátási szerz ődés felmondása 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Dr. Szabó Marianna Alice háziorvos, a Rét Sors Bona Kft. 
képviselője 2021. május 17-én írt levelében felmondta az önkormányzattal kötött 
feladatellátási szerződését. A dátumok keveredtek, pedig ez szükséges ahhoz, hogy az 
önkormányzat tudjon honnan számolni. Tudjuk, hogy augusztus 31-ig van szerződés 
helyettesítésre.  
A Bizottság javasolja, hogy a május 17-i dátum kerüljön meghatározásra. 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a PVB a Képviselő-testület számára a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény hozzászólás nem lévén, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       7/2021. (VII. 08.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rét 
Sors Bona Egészségügyi Bt. feladat-ellátási szerződés felmondásáról 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Feladat-ellátási szerződés felmondását 2021. 
május 17. nappal elfogadja. 
 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
8.) Marton szerz ődés 

            Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: 120 forintot emelt a kft. az éves díjon, mely a hivatalban 
lévő lift karbantartására vonatkozik. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       8/2021. (VII. 08.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Polgármesteri Hivatalban lévő felvonó műszaki biztonságtechnikai 
felülvizsgálatára vonatkozó vállalkozási szerződés módosításának 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Marton Szakértő Kft-vel kötendő, a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés-módosítást jóváhagyja. 
Felhatalmazza Jámbor Lajos jegyzőt a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2021. július 31 
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Felelős: Jámbor Lajos jegyző 
 

 
 

 
 

9.) Területvásárlási kérelem 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ocsovai Tamás rétsági lakos vételi szándékot jelentett be 
az előterjesztésben lévő önkormányzati területre. Ez a terület jelenleg szántó besorolású. 
Az a javaslat született, hogy művelési ágból vonassuk ki ezt a területet, becsültessük fel, és 
aztán döntsünk az eladásról.  
A Bizottság a határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület számára. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       9/2021. (VII. 08.) KT. határ ozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Ocsovai Tamás területvásárlási szándékáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy 
a 084/22 hrsz-ú az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 
szántó besorolású 42.079 m2 nagyságú területre, mely tartalék ipari 
terület, intézkedjen a művelési ágból való kivonásról, majd a kivonást 
követően értékbecslést rendeljen az OTP Jelzálogbanktól. 
 
Az értékbecslés összegének ismeretében a terület értékesítéséről a 
Képviselő-testület dönt. 
 
Határidő: 2021. július 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

10.) Vis major munkacsoport döntései 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Három témában érkezett kérelem. Az első egy vállalkozási 
szerződés a Kossuth utcai járda és a temetői urnafal építésére vonatkozóan.  
A második kérelem a RVSE támogatási kérelme. 250.000 Ft támogatást kértek. 
A harmadik a Militari tábor megrendezésére 100.000 Ft összegű kérelem érkezett. 
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozatot a Képviselő-
testület számára.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       10/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vis 
major munkacsoport javaslatairól készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport javaslataival és a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződéseket (Kossuth 
utcai járda és temetőben urnafal építése) jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az RVSE részére 250.000 Ft 
sporttámogatás megelőlegezését, valamint a Militari tábor 100.000 Ft-
os támogatását. 
 
A támogatásról, illetve a támogatás megelőlegezéséről 
megállapodást kell kötni. 
 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

11.) CSGYK helyettesítés 
            Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ egyik 
munkatársa egy év időtartamra fizetés nélküli szabadságot kért. Távolléte idejére kérte az 
intézményvezető asszony a belső helyettesítés megoldására ezt az összeget.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozatot a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       11/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 
részére történő helyettesítési díj fizetésének engedélyezése 
tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Rétsági Család- és 
Gyermekjóléti Központ intézményvezetője részére 2021. augusztus 
01. napjától számított egy év időtartamban bruttó 74.362,- Ft/hó 
összegű helyettesítési díj kifizetésre kerüljön.  
 
Határidő: 2021. augusztus 
Felelős: munkáltatói intézkedések megtételéért: Mezőfi Zoltán 
polgármester 

 
 

12.) Szerződéskötések jóváhagyása – 2021. augusztus 20-21. Sze nt István 
Napok 

            Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
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Varga Dávid Géza PVB elnök: A VMKK idén megrendezi az augusztus 20-21-ei Szent 
István napok rendezvényt.  
A Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-
testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nem lévén, kérem, szavazzon, aki a 
kiosztott határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       12/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2021. 
augusztus 20-21-i Szent István Napok c. városi ünnepséggel 
kapcsolatban, azzal egyetért. 
A Képviselő-testület megbízza Simon Katalin intézményvezetőt, hogy 
a határozat mellékletét képező alábbi szerződéseket: 
• Megbízási szerződést a Katamama 66 Kft-vel óriás légvár, kicsi 

légvár, arcfestés, lufihajtogató szolgáltatása céljából 120.000 Ft + 
áfa összegben 

• Szolgáltatási szerződés6 a Pyro-Paradios Tűzijáték Kereskedelmi 
és Szolgáltató Bt.-vel Tűzijáték szolgáltatása céljából 550.000 Ft 
+ áfa összegben 

• Szolgáltatási szerződést Prihoda István vállalkozóval a Magos 
zenekar koncertje céljából 300.00 Ft AM összegben 

• Bérleti szerződést a Zsarnóczay Kft.-vel Színpad-, fény- és 
hangtechnika bérlése céljából 1.350.000 AAM Ft összegben 
megkösse, aláírja. 

• Vállalkozással vegyes előadóművészeti szerződést a Beállás 
Music Kft.-vel Margaret Island elő koncert céljából 2.850.000 Ft + 
áfa összegben 

• Megbízási szerződést Arany Brigitta vállalkozóval 
Hagyományőrző TűzTánc előadás céljából 220.000 Ft AAM 
összegben 

aláírja. 
 
A Képviselő-testület a fentebb felsorolt szolgálatásokra 5.390.000 Ft 
pótelőirányzatot biztosít a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére. A 
pótelőirányzat átvezetésére a 2021. évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2021. július 15. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 

 
 

13.) Pótelőirányzat Szent István Napok reprezentációs költségé re 
           Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ugyanarra a rendezvényre a reprezentációs költségekre 
200.000 Ft-ot kért az intézmény.  
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A Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozat elfogadását. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       13/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár „Pótelőirányzat Szent István 
Napok reprezentációs költségére” beadott előterjesztést. 
A Képviselő-testület a két napos rendezvényre a 200.000 Ft-os 
reprezentációs költség felhasználásával egyetért. 
A 200.000 Ft összeg költségvonzatot az Önkormányzat 2021. évi 
tartaléka terhére biztosítani kell. 
 
Határidő: 2021. július 30 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 

 
  

14.) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2021.évi támogatására  
             Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Minden évben ír ki az önkormányzat pályázatot a sport és 
civil szervezetek támogatására. Idén ez rendhagyó módon fog történni. Az év fele már 
elment, az a javaslat született, hogy egy egyszerűsített kérelemben a tavalyi éves 
keretösszeg fele kerüljön megítélésre azoknak a szervezeteknek, akik a tavalyi 
támogatásról elszámol.  
Az ülésen egy kérdés volt, hogy a tavalyi támogatással egy szervezet nem számolt el. 
Jegyző úrtól megtudtuk, hogy elszámolt. A lényeg az, hogy nincs olyan szervezet, ami nem 
számolt el.  
A határozati javaslat elfogadását 6 igen szavazattal támogatta a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Nincs. Aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       14/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sport és civil szervezetek 2021. évi támogatásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület 2021. évben – a veszélyhelyzet miatti 
szigorításokra való tekintettel - úgy dönt, hogy eltekint a pályázati 
kiírásoktól. 
 
A Rétságon bejegyzett sport és civil szervezetek egyedi kérelem 
alapján jogosultak támogatásra. A kérelmet a várható vagy felmerült 
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költségek és bevételek bemutatásával, a felhasználási cél pontos 
megnevezésével kell benyújtani. 
 
A Képviselő-testület a sport és civil szervezetek támogatására 2021. 
évre tervezett előirányzat 50 %-át kívánja a II. félévben felhasználni. 
 
Határidő: folyamatos, majd 2021. december 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 

15.) Extrém Légisport Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az Extrém Légisport Egyesület elnöke kérelemmel fordult a 
testülethez. Évek óta megrendezésre kerül a „Szakmai és UL pilóta találkozó” című 
rendezvény. A Bizottság úgy döntött, hogy a vízicsopper bérlés összegét és az ehhez 
szükséges vízmennyiséget biztosítja az egyesület számára. Ezt a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Képviselő-
testület számára. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.   

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       15/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Extrém Légisport Egyesület kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 2021. augusztus 21-én megtartandó XIV. 
Szakmai és UL pilóta találkozó rendezvény költségét az alábbi célok 
figyelembevételével támogatja: 
 
- Vízicsopper bérlés bruttó 160.000 Ft, 
- Közkútról vett 10 m3 víz (kb. 8.166 Ft) 

összesen: 168.166 Ft. 
 

A támogatás összegéről az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 
és átadásáról szóló, 20/2013.  (XI.26.) önkormányzati rendelet 
melléklete szerinti megállapodást meg kell kötni a 160.000 Ft-os 
pénzbeni támogatásról. A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi 
Zoltán polgármestert, hogy a fenti feltételekkel a megállapodást 
aláírja. 
 
A támogatás összegét a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja. A többletelőirányzat átvezetésére a 
tárgyévi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell 
tenni.  

 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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16.) Közterülethasználati kérelmek 

 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Három közterülethasználati kérelem érkezett. Az első az 
RRT SE kérelme. Ők augusztus 7-én szeretnének egy nyílt napot tartani a parkolóban. 
Ehhez kérnek engedélyt 
A második Kalhammer Dóra jógaoktató kérelme, amelyben jógaórák megtartásához kér 
engedélyt eredetileg a Senior sport parkban. A helyszín módosult a KRESZ parkra vagy a 
Hunyadi ligetre.  
A harmadik a Kereplő Néptánc Egyesület kérelme, akik gyermekelőadások megtartását 
tervezik a KRESZ parkban.  
A három határozati javaslat elfogadását a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal 
támogatja.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslatok elfogadásával egyetért. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       16/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közterülethasználati kérelmekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az RRT SE. részére az augusztus 7-én (esőnap 
augusztus 14.) közvetett sporttámogatás jogcímen térítésmentesen 
engedélyezi a Nagyparkoló használatát „Nyílt nap” megrendezésére. 
A Nagyparkoló legkorábban 12,00 órától zárható le. A további 
engedélyek beszerzése, a rendezvény biztosítása az RRT SE. 
feladata. A rendezvény helyszínét kitakarított állapotban kell elhagyni. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       17/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közterülethasználati kérelmekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Kalhammer Dóra jógaoktató részére szabadtéri 
jóga oktatására az alábbi helyszíneket ajánlja fel: 
 

- KRESZ park melletti kis futballpálya, 

- Hunyadi liget. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Jámbor Lajos jegyzőt, hogy a 
kérelmezővel a közterülethasználatról egyeztessen, a szükséges 
tájékoztatásokat megadja. 
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Határidő: 2021. július 15. 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       18/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közterülethasználati kérelmekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Kereplő Néptánc Egyesület kérelmét támogatja 
és tulajdonosi hozzájárulást ad a KRESZ parkban gyermekelőadások 
megtartására 
 
- 2021. július 02-án 18,00-19,15 óra között és 
- 2021. augusztus 04-én 18,00 – 19,15 óra között. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

17.) Együttm űködési megállapodás iskolai közösségi szolgálat leb onyolítására 
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra 
közösségi szolgálat igazolása. 1 fő jelentkezett a Polgármesteri Hivatalban közösségi 
munkára.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén kérem, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, az most szavazzon. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       19/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közösségi szolgálat tárgyában kötendő együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező a Bernáth 
Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Technikum és Szakképző Iskolával kötendő megállapodást 
jóváhagyja.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Jámbor Lajos jegyzőt a 
megállapodás aláírására.  
A közösségi szolgálat teljesítése nem érinti a 2021. évi költségvetést. 
 
Határidő: 2021. július 15. 
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Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
18.) Az óvoda éves beszámolója 2020-2021 nevelési é v 

Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az ülésen jelen volt az óvodavezető, akihez a beszámolóval 
kapcsolatban nem érkezett kérdés. A napirenddel kapcsolatban elhangzott, hogy jól 
megszokott, részletes beszámolót kaptunk, jól látható az óvoda működése. További jó 
munkát kívánt mindenki az óvoda vezetőjének. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Nincs. Kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       20/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-Testülete megtárgyalta az 
Óvoda 2020-2021 nevelési év beszámolóját. 

A Képviselő-Testület elfogadja a beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 
 

 
19.) Tájékoztatás éves ellen őrzési jelentés a 2020. évben elvégzett bels ő 

ellenőrzésről 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az éves ellenőrzés súlyos hibát nem talált.  
A beszámolót 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Bizottság. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       21/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
éves ellen őrzési jelentés a 2020. évben elvégzett bels ő 
ellenőrzésről készített előterjesztést.  

 
A Képviselő-testület a belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
20.) CSGYK beszámoló 

Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
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Varga Dávid Géza PVB elnök: Szintén jól átlátható és részletes beszámolót kaptunk. A 
Bizottság további jó munkát kívánt. 
A beszámolót 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a PVB. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       22/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági 
Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi szakmai munkájáról szóló 
beszámolót, és azt a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetője 
 
 

Simon Katalin és Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezetők távoznak az ülésről 18.51 
órakor. A szavazók száma nem változik.  
 

 
21.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi m űködésér ől   

 Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Jól átlátható összefoglalót kaptunk a hivataltól. Ezt 
köszönöm az összeállítóknak, dolgozóknak. További jó munkát kívánok! 
6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, 
szavazzon! 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       23/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétsági Polgármesteri Hivatal 2020. évi beszámoló járól szóló 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 

 
22.)  Beszámoló a közérdek ű adatok közzétételének és megjelentetésének 

tapasztalatairól   
 Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
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Varga Dávid Géza PVB elnök: A napirenddel kapcsolatban vita nem alakult ki. 
A beszámolót a Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       24/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közérdek ű adatok megjelenítésének tapasztalatairól készített  
beszámolót. 
 
A közérdekű adatok megjelentetéséről készített beszámolót a 
Képviselő-testület elfogadja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

23.)  Városüzemeltetési beszámoló 
Előterjesztő: Salgai György városgondnok 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A napirend hosszasabban lett megtárgyalva. Több 
vélemény is megfogalmazódott a Városüzemeltetési csoporttal kapcsolatban. A 
Városüzemeltetési csoport vezetőjének szabadságára is kitért jegyző úr, hogy az ő 
jegyzősége alatt felhalmozott szabadságot és túlórákat rendezi a közeljövőben.  
A napirenddel kapcsolatban láthattuk, hogy a formalitásnak nem felel meg a napirend.  
A beszámoló részleteivel kapcsolatban több vélemény is megfogalmazódott. Például, hogy 
a leírtak nem biztos, hogy fedik az igazságot. Én egy leltárt és egy városüzemeltetési 
költségvetést kértem jegyző úrtól, nyilvánvalóan nem a mai ülésre. A későbbiekben a 
megoldási javaslatok kidolgozásához kell. Több irányban születtek megoldási javaslatok, ez 
a későbbiekben még a Testület elé fog kerülni.  
A beszámolót a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tudomásul vette a beszámolót. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy nem szabad 
tudomásul venni a beszámolót. 5 éven keresztül ugyanaz van leírva, nem fedi a valóságot. 
Valami megoldást kell találni, mert ez a településnek nem jó.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki nincs itt, az nem tudja magát megvédeni. További 
részletekben vissza kell kerülni ennek. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Valóban nem tudja magát megvédeni, aki nincs itt. Viszont 
szeretném látni azt a városüzemeltetési napirendet, mikor jelen van a csoportvezető. A 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy ma itt lesz. Akkor sem volt itt, most sincs itt. Így 
viszonylag nehéz építő jellegű vitát lefolytatni.  
 
Jámbor Lajos jegyző: A mai napra kimentette magát. Olyan orvosi vizsgálatra kellett 
mennie, amire hetekkel ezelőtt kapott időpontot.  
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Varga Dávid Géza PVB elnök: Nem is testületi ülésen kellene ezt tárgyalni. Egy olyan 
egyeztetés kellene, ahol ő is, a dolgozók is jelen vannak.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a beszámolót tudomásul veszi.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen, 1 nem 
és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       25/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városüzemeltetési Csoport 2020. évi munkájáról kész ített 
beszámolót. 
 
A Képvisel ő-testület a beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 

 
 

24.) Tájékoztató Követelések állományáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A beszámolót megtárgyalta a Bizottság. Az adós kolléganő 
jelen volt az ülésen. A tőle megszokott előterjesztést kaptunk, amit megköszöntünk és 
további jó munkát kívántunk.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       26/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat követelésállományáról készített tájékoztatót. A 
Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében 
valamennyi érintettől – a jogszabályokban rögzített lehetőségek 
figyelembevétele mellett – továbbra is aktív közreműködést, és 
számokban is kimutatható eredményes munkát vár. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

25.) Állásfoglalás munkáltatók részére  
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A koronavírus járvány következményeinek elhárításában 
részt vevőket több kedvezmény illeti meg. A napirenddel kapcsolatban vita nem alakult ki.  
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A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolta a határozatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném megköszönni a Képviselő-testület munkáját, akik 
részt vettek a védekezésben.  
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       27/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek 
elhárításában részt vevő intézményekről és a védekezésben 
résztvevők részére járó kedvezményekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a   koronavírusjárvány miatti 
védekezésben Mezőfi Zoltán polgármester, a Rétsági Polgármesteri 
Hivatal, a Városüzemeltetési Csoport és a Napköziotthonos Óvoda 
intézmény dolgozói vettek részt. 
 
A Kormányrendeletben megfogalmazott kedvezményekre csak a 
védekezésben résztvevők jogosultak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

26.) TKB döntések 
Előterjesztő: Bencsok Péter TKB elnöke 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Kettő kérelem érkezett. Az egyik a Hunyadi János 
Nyugállományúak Klubjának kérelme. Itt 150.000 Ft-os támogatást javasolt a Bizottság.  
A másik a Városi Nyugdíjas Klub kérelme, nekik szintén 150.000 Ft-os támogatást javasolt 
a Bizottság.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Hiánypótlást kell kérni, mert az egyiknél nincs utaslista. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       28/2021. (VII. 08.) KT. hatá rozata: 
 

A Képviselő-testület egyetért a Bizottság döntésével és  
- a Városi Nyugdíjas Klub részére a 2021. 06. 26-i egri 

kirándulás költségeit az alábbiak szerint támogatja: 
a.) belépődíj 52.000 Ft, 
b.) utazási költség 98.000 Ft 

 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                                 1/2021. (07. 08.) számú 

jegyzőkönyv 

25 

 

- a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére a 2021. 
szeptember 3-4-5-i Berekfürdői kirándulás költségeit az 
alábbiak szerint támogatja: 

a.) utazási költség 150.000 Ft.  

A Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére a Képviselő-
testület hiánypótlást ír elő, az utaslistát nem tartalmazza a kérelem A 
Klub részére kifizetés csak a hiánypótlás teljesítését követően 
történhet. 
 
A támogatás összegéről az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 
és átadásáról szóló,  20/2013.  (XI.26.) önkormányzati rendelet 
melléklete szerinti megállapodást meg kell kötni támogatásokról. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
27.) Beszámoló a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról, a 

veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekr ől 
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Az előterjesztés első része polgármester úr veszélyhelyzet 
alatt végzett tevékenységét és a meghozott polgármesteri döntések felsorolását 
tartalmazza. Vita nem alakult ki, a Bizottság tudomásul vette a beszámolót.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tudomásul vette a 
beszámolót. 

 
28.)  Egyebek 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kinek van valami közlendője? 
 
Jávorka János alpolgármester: A mai nap elment e feljelentés a kidőlt kandeláber miatt.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Kértem a bizottsági ülésen, hogy Harmatos Gyuláék mellett 
lévő bokrot ki kellene vágni. 
 
Jámbor Lajos jegyző: Nem felejtettem el, az idő rövidsége miatt nem került még rá sor.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A művelődési ház szomszédságában lévő épület előtti 
fűnyírást is meg kell csinálni. 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A 2. számú főút Rétságon átmenő szakasza gyalázatos 
állapotban van. A vasúti átjáró más történet, arról volt szó a bizottsági ülésen is. Én is a főút 
mellett lakom. Tudjuk, hogy naponta 6-7000 kamion halad át a településen naponta. Tele 
van kátyúkkal. Ez egy fizetős út, szégyen, hogy a Közútkezelő mégsem foglalkozik vele. 
Írtam egy levelet nekik, hogy tegyenek valamit ez ügyben. Jött egy válasz, hogy a 
Közútkezelő folyamatosan végzi a kátyúk kijavítását. Ez sablonszöveg. Javaslom, hogy az 
önkormányzat is jelezze ezeket a dolgokat az illetékesek felé, illetve kérjük meg az 
országgyűlési képviselőt, hogy próbáljon ő is tenni ez ügyben. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem mindenki tudja, hogy kié az út. A polgármester és a 
Képviselő-testület kap hideget, meleget, pedig mi hozzá sem nyúlhatunk. Engedélyt kell 
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kérni a Közútkezelőtől még egy akadálymentes átjáró építéséhez is. A vasúti átjáró miatt 
összehívott megbeszélésre sem jöttek el.  
 
Jávorka János alpolgármester: Én is írtam két levelet nekik, csatoltam fotókat is. Én is az 
udvarias sablonszöveget kaptam válaszul. De írhatunk az önkormányzat nevében is egy 
udvarias hangú levelet. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Tegnap beszéltem személyesen a Közútkezelő 
vezérigazgatójával. Ő elmondta, hogy hamarosan megcsinálják. Már be van ütemezve.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Úgy tudom, hogy megérkezett az igazságügyi szakértői 
vélemény a lapostetősökkel kapcsolatban. A következő ülésen visszatérünk erre.  
A másik egy már-már örökzöld téma. Borzasztó problémát okoz, hogy a laktanya hátsó 
része nincs lezárva. Már a saját bérleményemen is tapasztaltam problémákat. Nem várnám 
meg, hogy komoly probléma legyen. Kicsit nagyobb hangsúlyt kellene erre fektetni. A 
laktanya egy lezárt és életveszélyesnek nyilvánított, az önkormányzat magántulajdonában 
lévő, közforgalom elől elzárt terület. Javaslom, hogy első körben zárjuk le.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Most készülünk közutat létesíteni Tolmács felé. Akkor azt 
hogyan zárjuk le? 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ha egy ilyen telephelyen van az önkormányzati közút, akkor 
nem biztos, hogy a közforgalom számára korlátlanul meg kellene nyitni. Nem olyan utcát 
csinálunk, ami lakóházakat fog megközelíteni. Ez valószínűleg később is egy ipari 
létesítmény lesz. De addig is a mi problémánk és felelősségünk.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Meg kell beszélni mindenkivel.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő 19.26 órakor távozik az ülésről. A szavazók száma 5 fő. 
 
Jávorka János alpolgármester: Mindenkinek van már kulcsa. Az uszoda építéséhez is 
kapott a kivitelező kulcsot. Náluk már többször tapasztaltam, hogy nyitva hagyták. A fő 
probléma az oda járó gyerekekkel van.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az ülést 19.29. órakor bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

                            Mezőfi Zoltán                                           Jámbor Lajos 
                             polgármester                                                  jegyző 
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