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12. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2022. június 14. napon 15.26. órától 
megtartott Képviselő-testületi soron kívüli nyílt 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: Tisztelettel köszöntöm Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testületének tagjait. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 megjelent képvisel ővel 
határozatképes . Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Varga Dávid Géza  és Bakó Mónika  
képviselőket. 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.) Volt honvédségi ingatlanok értékesítése  
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
  
2.) „RÉTSÁG” helységnév használatának engedélyezése    
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
  
3.) Megbízási szerz ődés jóváhagyása – f őépítészi feladatokra  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
  
4.) Szociális tüzel őanyag igénylésének lehet ősége 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

 
1.) Volt honvédségi ingatlanok értékesítése  

                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a napirendet. 
Átadom a szót a bizottság elnökének. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Köszönöm szépen! 
A bizottsági ülésen vendégünk volt az Elypsum Group Kft. képviselője, aki vázolta a terveit, hogy 
esetleges vásárlás esetén mit szeretne megvalósítani a területen. Több kérdés hangzott el, amire 
ő megválaszolt hol kielégítő, hol tervszerű válasszal. Az ülésen módosítás történt a határozati 
javaslatban, amelyet 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra ajánlott a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a 
módosított határozat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
139/2022. (VI. 14.) KT. határozata:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 356/44, 356/45, 356/46, 356/47 
hrsz-ú ingatlanokat értékesíteni kívánja, azokat az erre vonatkozó önkormányzati 
rendelet szerint a későbbiekben hirdeti meg. 
 
Határidő: -- 
Felelős: -- 
 

 
2.) „RÉTSÁG” helységnév használatának engedélyezése    

                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Alakulóban van egy sportegyesület Rétságon, a leendő elnök kért 
névhasználathoz engedélyt, melyet 7 egyöntetű igen szavazattal támogatott a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

 
140/2022. (VI. 14.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Havay Zolán kérelméről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Rétság” név használatához az újonnan alakuló 
„RÉTSÁG FOOTBALL CLUB” bejegyzéséhez.  
 
Határidő: 2022. június 15.       
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
3.) Megbízási szerz ődés jóváhagyása – f őépítészi feladatokra  

                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Helyi Építési Szabályzat módosítása miatt szükséges a feladat 
ellátása.  
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy mindenki örül, hogy Kenyeres úr elvállalta ezt a feladatot, 
hiszen már ismerjük őt, dolgozott az önkormányzatnak más ügyben. A Bizottság támogatta a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
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141/2022. (VI. 14.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a megbízási szerződés 
jóváhagyása tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Kenyeres Consulting Bt-vel, a folyamatban lévő HÉSZ 
módosítására kötendő megbízási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A főépítészi munka 500.000 Ft + áfa összegű ellenértékét, összesen 635.000 Ft-ot a 
Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat 
átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2022. június 24.       
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
4.) Szociális tüzel őanyag igénylésének lehet ősége  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Úgy, ahogy minden évben, az idén is lehet pályázni a megszokott 
feltételekkel szociális tűzifára. Mint minden évben, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság idén is 
támogatta az erre vonatkozó határozati javaslat elfogadását.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

 
142/2022. (VI. 14.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tüzelőanyag 
igénylésének lehetőségéről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a szociális ellátások körének bővítése érdekében a szociális 
tüzelőanyag igénylést be kívánja nyújtani. Az igénylésben 172 m3 keménylombos tűzifa 
támogatását kéri feltüntetni. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati felhívásban és a 
Szociális ellátások rendjéről szóló 5/2021.(X.22.) önkormányzati rendeletben 
megfogalmazott feltételeket vállalja.  
 
A Képviselő-testület a rászorulóktól semmilyen ellentételezést nem kér. Az igények 
elbírálása során figyelembe kell venni a szociális ellátások rendjéről szóló 5/2021.(X.22.) 
önkormányzati rendelet 18.§-ban megfogalmazott rászorultságot.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az igénylés aláírására és benyújtására.  
 
A Képviselő-testület az önrész 218.440 Ft-os összegét, valamint a kezelési, 
raktározási, őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeket a 2022. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja.  
 
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetés soron következő 
módosításakor az előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.   
 
Határidő: igénylés benyújtására 2022. augusztus 31.  
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                költségvetés módosítására, tűzifa megrendelésére szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm a munkátokat. Az ülést 15.34. órakor lezárom.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                               Fodor Rita Mária 
                      polgármester                                                                  jegyzőhelyettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varga Dávid Géza                                                          Bakó Mónika 
      jegyzőkönyv hitelesítő                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 


