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7. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2022. március 30. napon 
13.30. órától megtartott Képviselő-testületi soron következő ülésén. 
 
Jelen vannak:     
 

Mezőfi Zoltán  
Jávorka János 
Varga Dávid Géza 
Bakó Mónika 
Hegedűs Ferenc 
Dr. Szájbely Ern ő 

polgármester 
alpolgármester 
PVB elnök 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

Fodor Rita Mária  
Busainé Terman Viktória 
 

jegyzőhelyettes  
jegyzőkönyvvezető 
 

  
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület megjelent tagjait. 
Megállapítom, hogy 6 jelenlév ő képvisel ővel  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete határozatképes .  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek megkérem Hegedűs Ferenc  és Dr. Szájbely Ern ő képviselőket. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű 
igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesít őket .  
Kérem, szavazzon, aki a napirend elfogadásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet , és a következő sorrendben 
tárgyalja azt: 
 

1. Rétság 134/36 és 134/37 helyrajzi számú önkormán yzati ingatlanok 
határrendezése 

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ődés 1. számú módosítása 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

3. Árajánlat elbírálása parkgondozásra 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

4. Árajánlat elbírálása értékbecslésre 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

5. A 9/2021. (VII.08.) KT. határozat hatályon kívül  helyezése és a Rétság 084/22 
hrsz.-ú ingatlan átmin ősítése 

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

6. Komposztáló edényekre érkezett árajánlatok elbír álása  
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

7. Árajánlat és szerz ődéstervezet elfogadása közbeszerzési eljárásra 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

8. Sorompó felszerelésének lehet ősége a Laktanya „m űhely” kapujához 
            Előterjesztő: Varga Dávid Géza 
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9. Központi konyha közbeszerzési eljárásnak el őkészítése 

           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

10. Közterületen lév ő fák szakmai felülvizsgálata, a szükséges fák kivág ásának 
engedélyezése és új fák telepítése az Orgona köz te rületére 

            Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 

11. 20/2022.(II. 03.) KT. határozat módosítása 
           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

12. Konzorciumi megállapodás jóváhagyása 
           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
13. Mészáros András kérelme  

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

14. Rétsági Karitász Csoport kérelme címerhasználat ra 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

15. Szunyogh Pálné kérelme 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
16. Szerződéskötések jóváhagyása –Városi Majális 

            Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 

17. Szerződéskötések jóváhagyása –Magyar Költészet Napja 
            Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 

18. A SEPTOX Kft.-vel megkötött szerz ődés módosításának jóváhagyása  
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes 

 
19. A Magyar Telekom Nyrt-vel kötend ő szerződések jóváhagyása  

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes 
 

20. Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról 

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

21. Egyebek 
 

Zárt ülés 
  

1.) Volt honvédségi ingatlanok igazságügyi szakért ői értékbecslés 
elfogadásáról, döntés a hasznosításukról 

                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

2.) Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi dönté s 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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1.) Rétság 134/36 és 134/37 helyrajzi számú önkormá nyzati ingatlanok 
határrendezése 

                    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Átadom a szót a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének, hogy foglalja össze az ülésen elhangzottakat. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a mostani testületi 
ülés előtt tartotta ülését. Először 5, majd 6, végül 7 megjelent bizottsági taggal végig 
határozatképesek voltunk.  
A Képviselő-testület döntött arról, hogy az általános iskola területén étkezdét épít. Ehhez egy 
telekhatár rendezés szükséges, erről szólt a mostani napirend. A Bizottság 5 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
61/2022. (III. 30.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság 
134/36 és 134/37 helyrajzi számú önkormányzati inga tlanok 
határrendezése tárgyában készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Geo-Koord Kft. (Balassagyarmat, Deák F. u. 24.) által 
készített 55/2021. számú változási vázrajzot jóváhagyja 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a földhivatali 
eljárás lebonyolítására. 
 
Határidő: 2022. március 31.       
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
2.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ődés 1. számú módosítása 

                    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A szerződés-módosítás lényege, hogy a DTKH nem biztosít 
ingyenes zsákot a szelektív hulladék összegyűjtésére ettől az évtől. A szolgáltató bármilyen 
átlátszó zsákot elfogad. Településünkön több helyen lehet többféle átlátszó zsákot vásárolni. 
A zöldhulladékos zsákok kiosztásának ütemezése egyben fog történni. Minden 
ingatlantulajdonosnak, akinek van szerződése, 32 darab zöldhulladékos zsák jár erre az 
évre. 
A Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Következő alkalommal április 22-én lesz zöldzsák osztás.  
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:  

 
62/2022. (III. 30.) KT. határozata  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ődés 1. számú 
módosításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződésmódosítást 
jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

3.) Árajánlat elbírálása parkgondozásra 
                    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Előzetes egyeztetés alapján árajánlatot kért polgármester úr 
Béke Viktóriától parkgondozásra. Ő már végezte ezt a munkát, ezért tőle kértünk ajánlatot. 
Az ár nem változott a tavalyihoz képest. Munkájukkal mindenki elégedett volt. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta 
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:  
 
63/2022. (III. 30.) KT. határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
parkgondozásra érkezett árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Béke Viktóriának a határozat mellékletét képező 
árajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület felkéri Fodor Rita Mária 
jegyzőhelyettest az árajánlatban szereplő feltételeket tartalmazó 
szerződéstervezet megkérésére. 
 
A Képviselő-testület korábbi munkához kapcsolódónak tekinti jelen 
árajánlatban szereplő munkák elvégzését, ezért a Beszerzési szabályzat II. 
fejezet 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eltekint további árajánlatok 
bekéréséről.  

 
Határidő: 2022. április 4. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

4.) Árajánlat elbírálása értékbecslésre 
                    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Vételi ajánlat érkezett a laktanyában található ingatlanra. Erre 
kell kérnünk értékbecslést Balogh Bence igazságügyi szakértőtől, amelyre megérkezett az 
árajánlat. 
A Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslat elfogadását.  
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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:  
 
64/2022. (III. 30.) KT. határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Árajánlat 
elbírálása értékbecslésre tárgyban készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Balogh Bence igazságügyi szakértő 200.000 Ft+áfa 
árajánlatát a Tolmács 02/4 hrsz.-ú (megosztást követően Rétság, 02/14 hrsz.-
ú) 4.122 m2 terület és a rajta levő 1.231 m2 csarnok értékbecslésére 
vonatkozóan elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a fenti ingatlan 
érékbecslésére vonatkozó szerződéstervezetet jóváhagyja. Felhatalmazza 
Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2022. április 04. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

  
5.) A 9/2021. (VII.08.) KT. határozat hatályon kívü l helyezése és a Rétság 

084/22 hrsz.-ú ingatlan átmin ősítése 
                    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolta 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:  
 
65/2022. (III. 30.) KT. határozata  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A 
9/2021.(VII.08.) KT. határozat hatályon  kívül helyezése és a Rétság 084/22 
hrsz.-számú ingatlan átmin ősítése tárgyban készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 9/2021. (VII.08.) KT. határozatot hatályon kívül helyezi 
és helyette az alábbi döntést hozza: 
A Képviselő-testület a 084/22 hrsz.-ú, jelenleg szántó művelési ágú, a Helyi 
Építési Szabályzat szerinti tartalék iparterületet művelésből ki kívánja vonni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az 
Innovációs és Technológiai  Minisztériumhoz  kérelmet nyújtson be a 
084/22 hrsz.-ú terület művelésből való kivonása tárgyában, iparterület 
kialakítása érdekében. Az Innovációs és Technológiai  Minisztérium  
hozzájárulását követően a földhivatali eljárást meg kell indítani. 

 
Határidő: 2022. április 14. 
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Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

6.) Komposztáló edényekre érkezett árajánlatok elbí rálása  
                   Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A két árajánlat között durván 1 millió forint a különbség. A 
bizottsági ülésen érvek és ellenérvek is hangzottak el. Végül a PVB 6 egyöntetű igen 
szavazattal a Gardino Magyarország Kft. ajánlatát javasolja elfogadni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Közel háromszáz darab komposztálóról beszélünk. Ez egy 
sikeres kezdeményezés volt. Van abban egyetértés, hogy folytatjuk a kisebb ingatlanok 
felmérésével majd a jövőben ezt a támogatást.  
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:  
 
66/2022. (III. 30.) KT. határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a komposztáló 
edényekre érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a GARDINO Magyarország Kft. árajánlatát fogadja el. A 
vállalkozástól szerződéstervezetet kell kérni, melynek jóváhagyására felkéri a 
Vis major Munkacsoportot. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Napköziotthonos Óvoda és a Rétsági 
Általános Iskola részére 2-2 db 1.200 literes komposztáló edényzet kerüljön 
beszerzésre. 
 
A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben 6 772 974 Ft. fedezetet 
biztosít a lakossági és az intézmények részére beszerzésre kerülő edényzetek 
költségére. 
 
Határidő: 2022. április 14., majd szöveg szerint     
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

7.) Árajánlat és szerz ődéstervezet elfogadása közbeszerzési eljárásra 
                     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A bölcsőde eszközbeszerzése közbeszerzés köteles. Erre 
kértünk árajánlatot Márkus Páltól.  
A Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta 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:  
 
67/2022. (III. 30.) KT. határozata 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az árajánlat és 
szerződéstervezet elfogadása a bölcsődei eszközbeszerzés tárgyában 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Márkus Mérnöki Kft. 1.400.000 Ft + áfa összegű 
árajánlatát elfogadja, a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2022. április 7. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

8.) Sorompó felszerelésének lehet ősége a Laktanya „m űhely” kapujához 
                    Előterjesztő: Varga Dávid Géza 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A laktanyában történő folyamatos átjáróház megszüntetése 
érdekében egy modern sorompót szerelnénk fel.  
Vita nem alakult ki, egy-két információ hangzott még el az üzemeltetéssel kapcsolatban. 
A határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a 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:  
 
68/2022. (III. 30.) KT. határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sorompó 
felszerelésének lehet ősége a Laktanya „m űhely” kapujához  című 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a Laktanya utca végén a „műhely” 
kapuhoz egy GSM vezérelt sorompó kerüljön felszerelésre 633.000 Ft + áfa, 
összesen 803.910 Ft-os összegben.  
A Képviselő-testület elfogadja a ZeemPlusz Kft összesen bruttó 803.910 Ft-os 
árajánlatát és felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a mellékelt 
szerződés aláírására. 
 
A Képviselő-testület a sorompó fedezetét a 2022. évi költségvetés tartaléka 
terhére biztosítja  
 
Határidő: 2022. április 07. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

9.) Központi konyha közbeszerzési eljárásának el őkészítése 
                    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: 2022. június 30-án lejár a jelenlegi szolgáltatóval a 
szerződés. Emiatt közbeszerzést kell kiírni. Nem egyszerű olyan közbeszerzőt találni, aki 
ezzel foglalkozik.  
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A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta 
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:  
 
69/2022. (III. 30.) KT. határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a központi 
konyha üzemeltetés közbeszerzési eljárásának előkészítéséről készített 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület a „Rétság Város Önkormányzatának közigazgatási 
területén belül közétkeztetési szolgáltatás ellátására, az önkormányzati 
főzőkonyha és étkezde üzemeltetésével, a bérleti díj megfizetésével” tárgyú 
közbeszerzési eljárás közbeszerzési szakértői munkára árajánlatot és 
szerződés-tervezet kér az alábbiaktól:  
 

1. Perfekt-Tender Kft. 2162 Őrbottyán, Márai Sándor u. 76. (Képviseli: 
Kalapos Attila) 

2. Topil Szolgáltató és Tanácsadó Bt. 8226 Alsóörs, Felső-máli út 46-
48. topil@topil.hu 

3. Márkus Mérnöki Iroda 3100 Salgótarján 
 

Határidő: 2022. április 7. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

10.) Közterületen lév ő fák szakmai felülvizsgálata, a szükséges fák kivág ásának 
engedélyezése és új fák telepítése az Orgona köz te rületére 

              Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az utóbbi években nagyon sokat foglalkozott a Testület a 
közterületen lévő fák kivágásának kérelmeivel. Alpolgármester úr most összeállított egy listát 
jónéhány kivágásra ítélt fáról.  
A vonatkozó rendelet melléklete a fakivágási engedély kérelem, amit 3.000 Ft-os 
illetékbélyeggel kell ellátni. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy csak olyan fákat kell kivágni, ami nagyon indokolt. Egy 
képviselő társunk elégedett volt azzal, hogy az előterjesztésben már szerepelteti az 
előterjesztő a pótlásokra a lehetőséget és az ajánlatot is.  
A határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Jávorka János alpolgármester: Régóta foglalkozunk az Orgona közben található fákkal. Jó 
lenne nyugvópontot találni. Talán ez a verzió meg fog felelni. Valahol határt kell szabni a 
fákkal kapcsolatos kérdésnek. Egy kérés érkezett hozzám írásban, amely két fát jelöl meg, 
hogy ne legyen kivágva. Az erdészeti szakértő leírta és indokolta a véleményét. Az, hogy ki, 
miért és hova ültette a fákat, az most nem érdekes. Ezeket rendezni kell. Holnap lesz 
bejárás a kivitelező céggel. A felmerült kéréseket figyelembe fogja venni a cég. Türelmet és 
megértést kérek az ott lakóktól. 
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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:  
 
70/2022. (III. 30.) KT. határozata 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a közterületen lévő fák, szakmai 
felülvizsgálatára és a kivágatására készült előterjesztést 
 
A Képviselő-testület elfogadja Bakó Károly erdészeti szakértő 180.000 Ft 
összegű árajánlatát a közterületi fák szakmai értékelésére. 
 
A Képviselő-testület egyetért és elfogadja Bakó Károly erdészeti szakértő 
értékelését és javaslatát a nevezett közterületen lévő fák kivágására 
vonatkozóan. 
 
1./ A Képviselő-testület elfogadja a Börzsöny-Forest Kft. 55.000 Ft összegű 
árajánlatát  az az Orgona szám előtt levő: 
- 1 db csonkolt gyökerű fenyő 
- 1 db kiszáradt keleti thuja kivágására vonatkozóan. 
 
2./ A Képviselő-testület elfogadja a Börzsöny-Forest Kft 1.500.00 Ft összegű 
árajánlatát a nevezett 18 db közterületen lévő fa kivágására és elszállítására, 
az alábbiak szerint: 
 
- Mikszáth út 4. DNY-i sarkán  1 db hegyi juhar 
- Mikszáth út 4. és az Orgona köz1-7 szám között 2 db magas kőris kivágása 
- Orgona köz 3-7 között 2 db magas kőris kivágása, 2 db magas kőris 
gallyazása 
- Orgona köz1-3. szám, 1 db hegyi juhar kivágása, 2 db lucfenyő kivágása 
- Orgona köz 1.szám, 1db keleti thuja kivágása, 1 db almafa gallyazása, 1 db 
nyírfa kivágása, 1 db csavart fűz kivágása,  
- MŰV. HÁZ és a SAS Vegyesbolt között, 1db magas kőris kivágása, 2 db 
magas kőris gallyazása 
-Korányi út 1-3. szám előtt 1 db lucfenyő kivágása 
Ady út 5 szám előtt 1 db. magas kőris, és a Széchenyi út 2 szám előtt 1 db 
kiszáradt diófa kivágására, ledarálására és elszállítására vonatkozóan 
(térítésmentesen a faanyag ellenében)  
 
3./ A Képviselő-testület elfogadja Börzsöny-Forest Kft 1.080.000 Ft összegű 
árajánlatát a tornaterem és az iskola épülete között lévő 3 db fenyőfa, 4 db 
ezüst juhar,1 db meggy, 1 db ostorfa, 1 db magas kőris,2 db hegyi juhar fa 
kivágására, ledarálására és elszállítására.  
 
4./ A Képviselő-testület elviekben elfogadja a Béke Viktória vállalkozó 483. 
531 Ft összegű árajánlatát az Orgona köz területére vonatkozó új fák 
telepítésére. 
 
A Képviselő-testület a szakmai értékelésre vonatkozó 180.000 Ft szakértői 
díjat, a fakivágási költségekre vonatkozó 2.635.000 Ft összeget, valamint az új 
fák telepítésére javasolt 483.531 Ft összeget, összesen: 3.298.531 Ft 
költséget a költségvetés 2022. évi általános tartalék terhére biztosítja. 
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5./ A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
megállapodás tervezetek aláírására 
 
Határidő: 2022. április 14-ig 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Simon Katalin intézményvezető 14.00 órakor megérkezik az ülésre. A szavazók száma nem 
változik. 
 

 
11.) 20/2022.(II. 03.) KT. határozat módosítása 

              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A fogászat takarítónője jelezte, hogy a heti 8 óra munkaidő-
keret kevés az alapos munkavégzéshez. Véleménye szerint napi 3 órára lenne szükség, ami 
heti szinten 12 óra lenne.  
Ezt a határozati javaslatot 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság. 
 
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:  
 
71/2022. (III. 30.) KT. határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a   20/2022.(II. 
03.) KT. határozat módosítása tárgyában készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Fogorvosi Szolgálatnál a takarítói státusz munkaidejét 
2022. április 1. naptól heti 8 óráról 12 órára módosítja. Jelen módosítás nem 
érinti a 2022. évi költségvetés előirányzatait. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert - mint 
munkáltatót - a munkáltatói intézkedések megtételére  
 
Határidő: szöveg szerint   
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

12.) Konzorciumi megállapodás jóváhagyása 
                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Templom utca felújítására nyújtottunk be pályázatot. A 
csatolt dokumentumokba bekerült a Szőlő utca is. Ez a Szőlő utca végétől a Takarék utcáig 
tartó részt jelenti. Ennek költségei beleférnek a pályázatba.  
A határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nagyon örülnénk, ha megnyernénk azt a pályázatot.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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72/2022. (III. 30.) KT. határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a konzorciumi 
megállapodás jóváhagyása tárgyban készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, Belterületi közutak 
fejlesztése című felhívásra pályázat -  a 378 hrsz-ú Templom utca, valamint a 
Szőlő utca 146 hrsz-on, a 147 hrsz-on 613 hrsz-on nyilvántartott részeit 
érintően -  megvalósítása érdekében a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő, a határozat 
mellékletét képező konzorciumi megállapodást jóváhagyja. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

13.) Mészáros András kérelme  
                     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Mészáros András vételi szándékot jelentett be a volt laktanya 
területén lévő épületekre. Szerette volna, ha közérdekű célnak tekintettük volna a 
megvalósítani kívánt célokat. Mint egy korábbi, ez sem merítette ki a közérdek fogalmát. 
Meghirdetjük ezeket az épületeket.  
A PVB 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, javaslat, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

 
73/2022. (III. 30.) KT. határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mészáros 
András (1117 Budapest, Galambóc utca 8.)   vételi szándékáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 356/44, 356/45, 356/46 hrsz-ú ingatlanokat értékesíteni 
kívánja, azokat az erre vonatkozó önkormányzati rendelet szerint meghirdeti. 
 
Határidő: 2022. április 14.     
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
14.) Rétsági Karitász Csoport kérelme címerhasznála tra 

                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Gálné Szabó Györgyi kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a Rétsági Karitász Csoport honlapján szeretné megjeleníteni Rétság 
város címerét. A felhasználás elfogadható a Bizottság részéről, amely 7 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, javaslat, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
74/2022. (III. 30.) KT. határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági 
Karitász Csoport vezetőjének Rétság város címerének használatára 
vonatkozó kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a kérelemnek helyt ad az alábbiak szerint: 

a./ Az engedélyes megnevezése, címe: Rétsági Karitász Csoport, 2651 
Rétság, József Attila utca 2.; 
b./ Az előállítás anyaga: digitális jpg formátum; 
c./ Az engedélyezett felhasználás célja: közcélú, díszítő jellegű; 
d./ Az előállításra engedélyezett mennyisége: 1 db; 
e. /A felhasználás ideje, illetőleg az engedély érvényességének időtartama: a 
csoport, illetőleg a hivatalos honlap fennállásáig; 
f./ A terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó kikötések: a címert 
sértő módon nem lehet használni, méretarányait, színezetét igénylő köteles 
megtartani. Kérelmező a címert kereskedelmi célra nem használhatja.                                                                          
g./ A címer felhasználásáért felelős személy megnevezése, elérhetőségei: 
Gálné Szabó Györgyi gszagyo@gmail.com, Tel.: +36 30 454-8010, Karitász 
levélcíme: 2651 Rétság, József Attila utca 2 

Határidő: 2022. április 14. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

15.) Szunyogh Pálné kérelme 
                     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A kérelmező évek óta bérli ezt a területet. A Bizottság 7 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, javaslat, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
75/2022. (III. 30.) KT. határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szunyogh 
Pálné rétsági lakos kérelmét, és a Rétság 703 hrsz.-ú 150 m2 terület 2022. 
évben történő bérléséhez, a 2016. évtől megállapított bérleti díjjal ( 23,20.-
Ft/m2/év) hozzájárul. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező bérleti szerződést 2022. január 1. naptól 2022. december 31. napig 
terjedő időszakra vonatkozóan aláírja. 
 
Határidő: 2022. április 14. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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16.) Szerződéskötések jóváhagyása –Városi Majális 
                     Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az idei május elsejei program is széles palettán mozog. A 
napirenddel kapcsolatban vita nem alakult ki, viszont volt több javaslat is. Például az, hogy a 
főzőverseny ne a Hunyadi-ligetben legyen, hanem az OTP mögötti területen. Gyakorlatilag 
mindenki egyetértett azzal, hogy a szerződésekben tárgyi tévedések és kockázatos feltételek 
vannak. Azt is kérte képviselő társunk, hogy a szerződések jussanak el hozzánk hamarabb, 
hogy tudjunk a problémás részekkel foglalkozni.  
A határozati javaslatot 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, javaslat, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
76/2022. (III. 30.) KT. határozata  
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2022. május 1-én 
megrendezésre kerülő Városi Majális rendezvénnyel kapcsolatosan 
megkötendő szerződések jóváhagyásáról. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező alábbi 
szerződéstervezeteket jóváhagyja: 
 

1. Megbízási szerződés a Katamama 66 Kft.-vel 120.000 Ft + 32.400 Ft 
Áfa, összesen 152.400 Ft összegben, 

2. Szerződés a POM-POM együttessel (Kovács Attila e.v.-val) 261.600 Ft 
(AAM) összegben, 

3. Megállapodási szerződés az NM Production Kft.- vel 380.000 Ft + 
102.600 Ft Áfa, összesen 482.600 Ft összegben, 

4. Szerződés az Ars Voice Műsorszervező Kft.-vel 1.750.000 Ft + 
472.500 Ft Áfa, összesen 2.222.500 Ft összegben, 

5. Megbízási szerződés Juhász Zsolt e.v.-val 135.000 Ft (AMM) 
összegben, 

6. Bérleti szerződés a Zsarnóczai Kft.-vel bruttó 850.000 Ft összegben, 
7. Szolgáltatási szerződés a Menilán Complex Kft.-vel 150.000 Ft (AMM) 

összegben. 
 
A Képviselő-testület a fenti szerződések teljesítéséhez szükséges bruttó 
4.254.100 Ft összeget a 2022. évi költségvetés  tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza Simon Katalin intézményvezetőt a fentiekben felsorolt 
szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 

 
 

17.) Szerződéskötések jóváhagyása –Magyar Költészet Napja 
                   Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
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Varga Dávid Géza PVB elnök: A VMKK két programot szervez erre az alkalomra. A 
határozati javaslat elfogadását 7 egyöntetű igen szavazattal támogatta a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs, tehát kérem, aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, az most szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
77/2022. (III. 30.) KT. határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a 2022. április 11-én 
megrendezésre kerülő „Magyar Költészet Napja” - rendezvénnyel 
kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződéseket: 
1.Szolgáltatási szerződés: Hegedűsné Jusztin Gizella 37.500 Ft összegben 
2.Szolgáltatási szerződés: Majer Szilvia 37.500 Ft összegben 
3. Szolgáltatási szerződés: Szávai Attila 37.500 Ft összegben 
4. Szolgáltatási szerződés: Sztancsik József 37.500 Ft összegben 
5. Déryné program: „Káin és Ábel”, a Zanotta Art Egyesület előadása 
 
- jóváhagyja, felhatalmazza Simon Katalint a szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2022. március 30. 
Felelős: Simon Katalin int.vez. 

 
 

18.) A SEPTOX Kft.-vel megkötött szerz ődés módosításának jóváhagyása  
         Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A veszélyes hulladék elszállítását egészségügyi 
szolgáltatóinktól a SEPTOX Kft. biztosítja. Elkerülhetetlen a szerződés módosítása. A 
Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta 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:  
 
78/2022. (III. 30.) KT. határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SEPTOX 
Kft.-vel megkötött szerződés módosításáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, az egészségügyi 
szolgálatoknál keletkezett veszélyes hulladék elszállításáról szóló szerződés 
módosítását jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés 
aláírására. 
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A díjváltozás többletköltségét indokolt esetben, a teljesítési adatok 
ismeretében, a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja.  
 
Határidő: 2022.  április 07.     
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

19.) A Magyar Telekom Nyrt-vel kötend ő szerződések jóváhagyása  
         Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Mindhárom határozati javaslatot 7 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki a 
három határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
79/2022. (III. 30.) KT. határozata  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar 
Telekom Nyrt-vel mobil telefonok szerződés-módosításáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Polgármesteri Hivatal 
mobilflottához szükséges szerződésmódosítást jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fodor Rita Máriát a szerződés aláírására. 
 
A díjváltozás bruttó 74.412 Ft-os többletköltségét a Képviselő-testület a 2022. 
évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  
 
 
Határidő: 2022.  április 07.     
Felelős: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes  

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
61/2022. (III. 30.) KT. határozata  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar 
Telekom Nyrt-vel vezetékes telefonok szerződés-módosításáról  és internet 
szolgáltatásra kötendő szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Polgármesteri Hivatal 
vezetékes telefonszámaira vonatkozó szerződésmódosítást és az 
internetszolgáltatáshoz szükséges szerződést jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fodor Rita Máriát a szerződés aláírására. 
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Határidő: 2022.  április 07.     
Felelős: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes  

 
 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
61/2022. (III. 30.) KT. határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar 
Telekom Nyrt-vel az egészségügyi ágazatban használt vezetékes telefonok 
szerződés-módosításáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2022.  április 07.     
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
20.) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől, valamint a két testületi ülés 
közötti id őszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról 

                    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Bizottság tudomásul vette a beszámolót.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs felvetés, megállapítom, hogy a Képviselő-
testület tudomásul vette a beszámolót.  
 

 
21.) Egyebek 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Van-e felvetés, észrevétel? Nincs. 
Nincs több napirend, az ülést 14.23. órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 

 
 

Mezőfi Zoltán                                                                 Fodor Rita Mária 
                 polgármester                                                                   jegyzőhelyettes 
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 Hegedűs Ferenc                                                              Dr. Szájbely Ern ő 

jegyzőkönyv hitelesítő                                                       jegyzőkönyv hitelesítő 
 


